QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Sindicato pede 1,5 mil vagas
para cursos gratuitos na região

Audiência pública sobre qualificação profissional contou com representantes de sindicatos, empresários, escolas, vereadores e prefeitura

A direção do Sindicato dos Metalúrgicos tem
negociações sobre participação nos resultados
(PPR) agendadas com
diversas empresas, como
Schaeffler, ZF, Edscha,
Dana, Tecsis, entre outras. A orientação do
Sindicato é que a categoria se mobilize para abrir
negociações em mais
fábricas e firmar bons
acordos de PPR. PÁG. 3

Foguinho

Sindicato já negocia PPR com
diversas empresas metalúrgicas

Na Johnson Controls os trabalhadores aprovaram proposta no dia 9

Foguinho

Família se une para fazer
curso de solda no Sindicato
O metalúrgico da Metso,
Ademilson da Cruz, incentivou a mulher e o filho a
se juntarem a ele em um
curso de solda promovido
pela Qualifica, em parceria
com o Sindicato dos Metalúrgicos. Atualmente a família é destaque na turma
de especialização de solda
PÁG. 2
TIG e MIG.

Tertecman agora
é metalúrgica

Termina greve
na fábrica Tupã

Um acordo formalizado pela Justiça
em fevereiro garante que os funcionários da Tertecman em Sorocaba,
antes classificados como trabalhadores da construção civil, passem a
ser representados pelo Sindicato dos
Metalúrgicos.
PÁG. 3

Os trabalhadores da metalúrgica
Tupã, fabricante de estruturas metálicas, entraram em greve na manhã
de segunda, dia 9, e só retornaram
às atividades no dia seguinte, após a
empresa ter pago o salário de abril,
que estava atrasado.
PÁG. 3

Foguinho

O Sindicato dos Metalúrgicos elaborou um projeto que
comprova a necessidade da região receber verbas do governo Dilma e criar 1,5 mil vagas
em cursos de qualificação profissional na região. Esse projeto foi entregue em mãos à
representante do Ministério do
Trabalho, Ana Paula da Silva,
no último dia 9.
Ana Paula esteve em Sorocaba para participar de uma
audiência pública, na Câmara Municipal, que debateu as
necessidades de acesso à qualificação profissional e foi organizada pelo vereador Izídio
de Brito (PT).
A representante do ministério afirmou que, em breve,
vai promover um encontro local entre sindicatos, empresários e poder público para formalizar o convênio proposto
pelos metalúrgicos.
PÁG. 4
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Pedido foi feito à representante do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) durante audiência pública dia 9, na Câmara de Sorocaba

CAMPANHA SALARIAL

Negociações deste ano vão
envolver cláusulas sociais
Além do aumento salarial, a campanha salarial 2011 da FEM-CUT
vai negociar cláusulas
sociais da convenção
coletiva da categoria,

como licença maternidade, horas-extras, garantias em caso de doença
ou acidente de trabalho,
entre outras.
A diretoria do Sin-

dicato afirma que a
união da categoria é
indispensável para garantir bons reajustes e
ampliação das cláusulas sociais.
PÁG. 2
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Anos atrás, em
governos anteriores
ao do ex-presidente
Lula, era muito comum empresários,
representantes do governo e parte da mídia defenderem uma
espécie de congelamento de salários,
alegando que os reajustes salariais provocavam inflação.
Lula inverteu essa
lógica e provou que a
distribuição de renda
e a valorização salarial aquecem o mercado interno, fazem
o país crescer, as indústrias produzirem
mais e reduzem a
dependência brasileira em relação às
turbulências internacionais. Essa política
econômica, com foco
social, fez o Brasil
superar rapidamente
a crise mundial de
2008/2009.
Agora, a inflação
está voltado à mídia
e às desculpas do
patrão, que já insinua que este ano o
aumento salarial tem
que ser menor. Isso
tudo porque a inflação, pela primeira
vez em seis anos,
superou em 0,01% a
meta indicada pelo
governo.
A meta de inflação entre maio de
2010 e abril de 2011
era de 4,5%, com
margem de tolerância até 6,5%. Com

Com a
experiência
de quem
governou (e
bem) o Brasil
por oito anos,
Lula afirmou
recentemente
que a
valorização
salarial
não causa
inflação
o IPCA de abril em
0,77%, o acumulado
ficou em 6,51%.
Foi o suficiente
para o mercado capitalista e as viúvas do
ex-presidente
FHC
preverem a volta da
inflação estratosférica.
A diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos concorda que os
índices tenebrosos de
inflação dos anos 80,
90 e início de 2.000
não podem voltar, jamais. A inflação corrói os salários e arrasa
principalmente com as
classes mais pobres.
Porém, os metalúrgicos não podem
aceitar que a redução
do poder de compra
da classe trabalhadora
seja usada como instrumento para combater a inflação.
Com a experiência
de quem governou (e
bem) o Brasil por oito
anos, Lula afirmou re-
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centemente que a valorização salarial não
causa inflação. Ele
disse isso durante a
abertura do congresso da CNM/CUT,
dia 27 de abril.
Mas o ex-presidente também aconselhou cada cidadão
a ser um combatente contra a inflação. Para isso, deve
ser um consumidor
consciente. O trabalhador deve pesquisar preços e – sempre
que possível – substituir produtos com
preços inflacionados
por similares.
Muitos
economistas que têm visão
social, e não apenas
mercadológica, também lembram que
– diferente de anos
passados – a inflação
hoje é um fenômeno
mundial. Para eles,
se a presidenta Dilma
mantiver as políticas
sociais e econômicas
atuais, pode dar lição
sobre controle da inflação a outros países
e o Brasil pode se
sobressair nos próximos anos, como
aconteceu durante a
recente crise mundial.
Por isso, metalúrgicos, vamos lutar
mais do que nunca
para termos bons reajustes na campanha
salarial deste ano.
Contamos com todos
vocês.
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Trabalhadores devem se mobilizar em busca de novas conquistas
Além do aumento
salarial, a campanha
salarial 2011 dos metalúrgicos da FEMCUT vai negociar,
este ano, as cláusulas
sociais da convenção
coletiva da categoria.
As cláusulas sociais
tratam de direitos
como licença maternidade, estabilidade ao
trabalhador em vias
de aposentadoria, ho-

ras-extras, garantias
em caso de doença ou
acidente de trabalho,
entre outros.
Na campanha salarial de 2009, a FEM
conquistou a validade
das cláusulas sociais
por dois anos. Por isso,
em 2010, as negociações trataram somente
de questões econômicas, como reposição
da inflação, aumento

real e pisos salariais.
O Sindicato orienta
a categoria a se unir
ainda mais este ano
para garantir bons reajustes e ampliação das
cláusulas sociais.
Confira no site do
Sindicato as cláusulas sociais das Convenções Coletivas de
2009 e os complementos de 2010. Acesse
www.smetal.org.br

UNIDOS PELA SOLDA
De olho no mercado e futuro independente, marido, mulher e filho fazem curso de solda
A família do metalúrgico Ademilson
Porfírio da Cruz está
literalmente unida pela
solda. Moradores na
Zona Norte de Sorocaba, há um mês ele, a
mulher Zenilda Rodrigues e o filho Willerson
Leandro viajam por
quase meia hora para,
juntos, fazer cursos de
solda TIG e MIG na escola Qualifica, no Jardim América.
De olho no mercado crescente para soldadores, Ademilson,
há 8 anos no ramo,
funcionário da Metso
resolveu fazer mais
um curso de solda e
decidiu levar a família.
“Ele [filho] já está na
indústria, é auxiliar de
produção; ela [mulher]
pensa em mudar de
ramo. Então optamos
por fazer solda”, explica Ademilson.
Sonho e organização
Migrantes de Ca-

Foguinho

Salários x inflação

Campanha salarial deste ano
vai discutir cláusulas sociais

Ademilson, Zenilda e o filho Willerson durante aula na Qualifica

pão Bonito há 14 anos,
a família vislumbra na
solda o futuro independente. “Hoje somos
empregados, mas quem
sabe um dia a gente
não possa trabalhar no
nosso próprio negócio;
uma serralheria, quem
sabe”, diz Ademilson
Mas para se chegar
ao sonho, a família planeja tudo. Fazer o curso juntos, por exemplo,
foi fruto do planejamento. Como metalúrgico sindicalizado ele
ganhou desconto no
valor dos cursos e, com
aulas no mesmo horá-

rio, economizam no
transporte.
Com a formação do
filho – Ademilson já
é soldador – a família
espera aumentar a renda para que a mulher
possa trocar a estável
condição de 22 anos de
funcionária pública estadual, como secretária
escola, pelo mundo da
solda. “Sei que não é
fácil, mas assim que
surgir a oportunidade
eu deixo [o Estado].
Quero novas conquistas e a família está unida, bem ‘soldada’ para
isso”, brinca Zenilda.

Clube de Campo no Éden
promove baile das mães
O clube de campo
da categoria, no Éden,
em Sorocaba, promove
no próximo sábado, dia
14, das 22h às 4h da
manhã, um baile especial em comemoração
ao Dia das Mães, celebrado no último domingo, dia 8.

Para sócios do Sindicato e seus dependentes a entrada é gratuita. Os não-sócios
também poderão participar, mas pagarão
R$ 10 homens e R$ 5
mulheres.
Os não-sócios deverão entrar pela portaria

da quadra de esporte.
Além da animação
de Marco Denassi,
Santiago e Banda, ainda haverá sorteio de
brindes, para as mães
presentes.
Mais informações
pelo telefone 32253377.
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ORGANIZAÇÃO SINDICAL

Muitos metalúrgicos da
região de Sorocaba atenderam às orientações do Sindicato e estão se organizando
nas fábricas para lutar por
bons acordos de programas
de participação nos resultados (PPR). Devido a essa
disposição da categoria,
os dirigentes sindicais têm
conseguido iniciar negociações em várias empresas.
Algumas empresas em
que o processo de negociação de PPR está adiantado
são grupo Schaeffler, grupo ZF, Edscha, Dana, Tecsis, Commscope (Andrew),
grupo Vimax e Ecil, entre
outras.
Na Johnson Controls
(Enertec), a proposta de
acordo foi aprovada pelos
trabalhadores na última segunda-feira, dia 9.
Nos próximos dias, a diretoria sindical vai definir
critérios para divulgação de
valores dos PPRs negociados este ano. “Não vamos
correr o risco de influenciar

Foguinho

Metalúrgicos se mobilizam
por participação nos resultados

NOTAS RÁPIDAS

ABC reelege Nobre
Os Metalúrgicos do ABC
reelegeram Sérgio Nobre
para mais três anos à frente
da presidência do Sindicato
da categoria. Ele encabeçou
chapa única no 2° turno das
eleições realizadas nos últimos dias 6 e 7. Nobre disse que o Sindicato seguirá
no “caminho das lutas para
ampliar as conquistas da
categoria e de toda a classe
trabalhadora”.

O sindicalista Sérgio Nobre

Lei de inovação

Trabalhadores da Johnson Controls (Enertec) aprovaram proposta em assembleia realizada no último dia 9

negativamente negociações
em andamento”, afirma
Ademilson Terto da Silva,
presidente do Sindicato.
“Tem muito patrão em
condições de melhorar o

valor do PPR, mas usa valores de outras empresas do
segmento para travar as negociações”, conclui o sindicalista.
Uma assembleia de me-

talúrgicos em abril, na sede
do Sindicato, definiu os
critérios de negociação do
PPR da categoria este ano.
Veja matéria no site www.
smetal.org.br

A prefeitura de Sorocaba apresentou ao público, na
manhã do dia 4, no Paço, o
anteprojeto da Lei de Inovação de Sorocaba. A importância da lei para o futuro Parque
Tecnológico da cidade foi
notícia na revista Ponto de
Fusão, em março. O público
presente à apresentação, foi
composto por representantes
do setor acadêmico, empresarial e da câmara de vereadores, que ainda terá que votar
o projeto de lei.

União dos funcionários
foi importante para o
sucesso da paralisação

Os funcionários da fabricante de estruturas metálicas
Tupã, instalada às margens
da rodovia Raposo Tavares,
em Brigadeiro Tobias, Sorocaba, voltaram ao trabalho
na manhã da última terça,
dia 10, depois de um dia de
paralisação.
Os trabalhadores haviam
parado na manhã do dia anterior devido a atraso no
pagamento de abril, que deveria ter sido depositado no
último dia 5. Com o pagamento na tarde de segunda,
a paralisação chegou ao fim.
O atraso no pagamento de
abril, segundo os trabalhadores, não teria sido o primeiro.
A empresa já teria atrasado

ao menos outros cinco pagamentos recentemente.
Mais problemas
A empresa também estaria dando férias aos funcionários sem fazer o devido
pagamento relativo ao descanso.
Outra reclamação dos trabalhadores é a falta de diálogo com a empresa. Recentemente, um funcionário que
teria reclamado dos atrasos
na fábrica teria recebido três
dias de suspensão [gancho].
O Sindicato alerta os trabalhadores pela importância
de se manter a mobilização
para eliminar os demais problemas na empresa.

Desde o dia 17 de fevereiro, quando um acordo
foi formalizado perante a
Justiça, os trabalhadores da
Tertecman passaram, oficialmente, a pertencer à categoria metalúrgica.
Instalada na zona industrial de Sorocaba, a empresa
trabalha com montagem de
caldeiraria pesada, talhas e
pontes rolantes. Os funcionários eram representados
pelo sindicato da construção civil.

Por entender que a empresa estava em desacordo
com sua representação sindical, o Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba entrou com representação na
Justiça em setembro do ano
passado.
Após o reconhecimento
da empresa e a formalização
da representação sindical na
Justiça, Sindicato e trabalhadores começam a elaborar
pauta de reivindicações para
negociar com a empresa.

Foguinho

Foguinho

Empresa Tupã paga salários e Trabalhadores da Tertecman
agora são metalúrgicos
trabalhadores voltam ao trabalho
Encontro com UFSCar

Funcionários da Tertecman se tornam oficialmente metalúrgicos

O Sindicato dos Metalúrgicos está participando das
reuniões preparatórias para
o 1º Encontro UFSCar de
Movimentos Sindicais e Sociais da região de Sorocaba.
O evento está previsto para
julho e o objetivo do campus
local da UFSCar é resgatar a
história, apontar os desafios
atuais dos movimentos e viabilizar parcerias no âmbito do
ensino e da pesquisa entre a
universidade e os movimentos sindicais e sociais.
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A administração do Clube de Campo dos Metalúrgicos informa que as fichas de
inscrição para o torneio anual de futsal dos metalúrgicos
já estão à disposição dos interessados. As fichas devem
ser retiradas no próprio clube, no Éden. A comissão de
organização do torneio está
debatendo as datas dos jogos
e o formato da disputa. Mais
informações pelo telefone
3225-3377.

Pagode no clube
No dia 4 de maio, às 19h,
acontece no Clube de Campo dos Metalúrgicos, no
Éden, em Sorocaba, o evento chamado “Pagodinho”,
com o grupo Jeito Ousado.
Os convites estarão a venda
a partir do próximo dia 19,
no clube, a R$ 35 para sócio
individual; R$ 50 para sócio/
casal; R$ 50 para não-sócio
individual; R$ 80 não-sócio/
casal. Os convites dão direito a chope, porções frias e
camiseta.

Piedade congratula revista
O Sindicato dos Metalúrgicos e seu departamento de
imprensa receberam, semana
passada, votos de congratulações da Câmara Municipal de
Piedade pela publicação da
revista Ponto de Fusão, distribuída em março deste ano.
O requerimento de congratulação, de autoria do vereador
metalúrgico Geraldo Pinto de
Camargo Filho (PT), foi aprovado pelos nove vereadores
que compõem a câmara legislativa de Piedade.

Vereadores
movem ação
contra empréstimo
Os vereadores Izídio de
Brito e Francisco França,
ambos do PT, e o também
vereador do DEM, Caldini Crespo, protocolaram
ação popular no Fórum de
Sorocaba, na última terça
[9], pedindo apuração do
pagamento de R$ 851 mil
feito pela Prefeitura de
Sorocaba a uma instituição financeira particular.
A dívida foi contraída por funcionários via
empréstimos. A Câmara
chegou a instaurar uma
CPI do caso, mas foi arquivada pela maioria dos
vereadores.

Audiência mobiliza sindicalistas,
empresários e Poder Público
Trabalhadores, sindicalistas, representantes do empresariado, da Prefeitura e
da Câmara de Sorocaba participaram na noite da última
segunda-feira, dia 9, de uma
audiência pública que discutiu a qualificação profissional em Sorocaba e Região.
O encontro, realizado no
plenário da Câmara, foi promovido pelo vereador Izídio de Brito (PT) e contou
com a presença da diretora
do Departamento de Qualificação da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), Ana Paula da Silva, dos secretários
municipais Mário Taniguawa (Desenvolvimento
Econômico) e Luís Alberto
Firmino (Relações do Trabalho); e da especialista em
políticas, educação e trabalho, Marinilzes Moradillo.
Nova audiência
Ao receber a minuta
de um projeto do Sindicato dos Metalúrgicos que

Técnicas do MTE estimam que de 6 a 12 meses Sorocaba poderá ganhar cursos de qualificação profissional

pede a abertura de 1,5 vagas de cursos profissionalizante para Sorocaba e Região (ver texto abaixo),
Ana Paula elogiou a iniciativa e acrescentou que
em breve o Ministério

agendará nova audiência, em Sorocaba, para dar
andamento ao pedido.
Para as palestrantes, a educação profissional tem importância fundamental para
o crescimento sustentável do

país e para a melhoria do bem-estar das famílias brasileiras.
O deputado estadual Hamilton Pereira (PT) e o vereador Luís dos Santos (PNM)
também participaram da audiência.

Metalúrgicos entregam projeto de qualificação ao MTE
Alex Sandro Fogaça, diretor executivo do Sindicato
dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região, entregou ao
Ministério do Trabalho e
Emprego do governo Dilma Rousseff, na última segunda-feira, dia 9, a minuta
de projeto de qualificação
profissional para atender
trabalhadores de Sorocaba
e região.
A proposta, que se enquadra no Planseq (Plano
Setorial de Qualificação),
pede 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.
A proposta foi entregue à
diretora do departamento de
qualificação do Ministério do
Trabalho, Ana Paula da Silva, durante audiência pública que tratou da qualificação
profissional em Sorocaba.
Ana Paula recebeu bem
a proposta dos Metalúrgicos
e adiantou que em breve o
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Torneio de futsal

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Luciano Quirino / SECOM_CMS

NOTAS RÁPIDAS

Ana Paula, do MTE, recebe projeto do Sindicato das mãos do dirigente Alex Fogaça

MTE promoverá novo encontro em Sorocaba para,
junto com o Poder Público,

o Sindicato e o empresariado, dar início à formalização do convênio.

Folha Metalúrgica traz edição do Único encartada
Esta semana, os 38 mil
exemplares da Folha Metalúrgica que circulam na
cidade de Sorocaba trazem
encartados a edição nº 1 do
jornal Único, que contém
reportagens sobre os bastidores da CPI do empréstimo, arquivada pelos vereadores aliados do prefeito
Vitor Lippi (PSDB).

As reportagens são do
jornalista Gustavo Ferrari,
também responsável pelo
projeto e pela produção do
novo veículo de comunicação, que começa a circular
na cidade esta semana e terá
periodicidade mensal.
O compromisso do Sindicato e da Folha Metalúrgica, a princípio, é de en-

cartar somente o primeiro
número do Único, como
forma de apoio ao novo jornal. “Sempre defendemos
a democratização e a pluralidade na comunicação
social. Isso nos credencia
a incentivar o projeto do
jornalista Gustavo”, afirma
Ademilson Terto, presidente do Sindicato.

