
Desaparecidas do Esta-
do de São Paulo.

novos empregos, a categoria passa a 
ser formada por 44.055 trabalhado-
res, número nunca antes alcançado 
na história da metalurgia local.

O estudo também revela que o 

Trabalhadores da Barros Monteiro 
aprovam proposta de PPR

Metalúrgicos da Barros Monteiro se mobilizaram, forçaram melhoria na proposta de PPR e aprovaram acordo em assembleia dia 17
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rejeitadas e uma parali-
sação de protesto, que 
durou duas horas, os tra-
balhadores da metalúrgi-
ca Barros Monteiro, em 
Sorocaba, aprovaram esta 
semana uma proposta de 
programa de participação 
nos resultados (PPR) que 
representa 41% de reajus-
tes em relação ao prêmio 
do ano passado.

A assembleia que 
aprovou a proposta, ne-
gociada entre sindicato, 
comissão interna e em-
presa, aconteceu nesta 
terça-feira, dia 17.

Na ZF Lemforder have-
rá assembleia para votação 
de proposta nesta quarta-
-feira, dia 18.

O levantamento da subseção do 
Dieese em Sorocaba mostra que 
no primeiro trimestre de 2011 fo-
ram abertos 1.417 postos de traba-
lho no setor na região. Com esses 

Hamilton propõe ações integradas 
na busca a pessoas desaparecidas

Somos 44 mil metalúrgicos na região

Deputado sorocabano é autor do projeto de lei que tramita na Alesp
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do deputado estadu-
al Hamilton Pereira 
(PT) propõe diretri-
zes e ações integradas 
entre órgãos gover-
namentais e ONGs 
para a criação de uma 
Política Estadual de 
Busca a Pessoas De-
saparecidas. O projeto 
(463/2011), protoco-
lado na Assembleia 
Legislativa do Estado 
de São Paulo (Alesp), 

Estão abertas as 
inscrições, nas qua-
tro sedes regionais 
do Sindicato dos 
Metalúrgicos, as ins-
crições para o curso 
gratuito de informá-
tica básica. O curso 
tem 120 horas-aulas 
de duração e a maio-
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RECORDE DE EMPREGOS

WWW.SMETAL.ORG.BR

Abertas inscrições para informática gratuita
ria das vagas são para 
sócios do Sindicato e 
dependentes.

As inscrições po-
derão ser feitas das 8h 
às 12h30 e das 14h às 
19h em Sorocaba, e 
das 9h às 17h em Ara-
çariguama, Piedade e 
Iperó.

Estudo do Dieese revela que categoria metalúrgica atingiu marca histórica no início deste ano

também cria o Banco 
de Dados de Pessoas 

o portal do metalúrgico de Sorocaba e região

PÁG. 4

volume de empregos metalúrgi-
cos dobrou em menos de 10 anos 
e que já ultrapassou o auge do 
aquecimento da produção do se-
tor, em 2008. Pág. 3 e editorial na Pág. 2

Piedade e Araçariguama  
fazem aniversário esta semana

Veja homenagens dos metalúrgicos nas páginas 3 e 4
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Nunca antes na história ...
Quando o ex-pre-

sidente Lula dizia 
que “nunca antes na 
história deste país”, 
para expressar o de-
senvolvimento eco-
nômico e social do 
Brasil, a mídia tuca-
na criticava o presi-
dente e fazia chacota 
de suas declarações. 

Pois bem, agora 
podemos transportar 
a frase do Lula para 
cá e dizer: “nunca an-
tes na história houve 
tantos metalúrgicos 
na região de Soroca-
ba”. Segundo estudo 
recente da subseção 
do Dieese, somos 
mais de 44 mil meta-
lúrgicos na região.

Nos períodos 
dos ex-presidentes 
Collor, Itamar e 
FHC, a categoria me-
talúrgica na região 
oscilava entre 18 e 
20 mil trabalhadores.

Mesmo antes, no 
auge da industriali-
zação regional dos 
anos 70 e início dos 
80 — quando Mai-
rinque e Alumínio 
faziam parte da base 
metalúrgica de Soro-
caba — a categoria 
não chegava a 40 mil.

A partir de 1983, 
quando houve o des-
membramento da 
base de Mairinque 
e Alumínio, a cate-
goria metalúrgica na 
região de Sorocaba 
foi reduzida em 8 
mil, passando a so-
mar pouco mais de 

Agora, com da-
dos atualizados até 
março deste ano, o 
crescimento da cate-
goria bateu novo re-
corde e soma 44.055 
metalúrgicos nas 14 
cidades na área de 
abrangência do Sin-
dicato. 

E antes que o go-
verno tucano de So-
rocaba venha dizer 
que isso é fruto de 
uma política muni-
cipal, é bom escla-
recer: proporcional-
mente, os empregos 
em Sorocaba cres-
ceram menos do que 
a soma das cidades 
vizinhas.

Estatísticas dos 
anos 80 e 90 apon-
tavam que 90% dos 
metalúrgicos da re-
gião trabalhavam 
em Sorocaba. Atu-
almente, esse índice 
caiu para 82%. Isso 
significa que 18% da 
categoria (ou quase 
8 mil metalúrgicos) 
trabalham em muni-
cípios como Pieda-
de, Iperó, Araçari-
guama, São Roque, 
entre outros.

Os números com-
provam que a presi-
denta Dilma traba-
lha para  aprimorar 
os mecanismos de 
desenvolvimento 
econômico e social 
do Brasil, iniciados 
no governo do pre-
sidente metalúrgico 
Luiz Inácio Lula da 
Silva.

30 mil trabalhadores 
para efeito de estudo 
de emprego no setor.

Nos anos 90 vieram 
os planos econômi-
cos de Collor e FHC 
e o número de meta-
lúrgicos ficou sempre 
abaixo de 20 mil, per-
manecendo assim por 
mais de uma década.

No primeiro ano 
do governo Lula, em 
2003, o número de tra-
balhadores do setor na 
região saltou para mais 
de 23 mil e foi crescen-
do ano a ano, chegan-
do a 41.315 em 2008, 
antes da crise mundial 
atingir o Brasil.

Com o desaqueci-
mento da produção, 
em 2009, o número 
de metalúrgicos locais 
caiu para 36.300. Mas 
o Brasil saiu rapida-
mente da crise interna-
cional e, já em 2010, 
a categoria voltou a 
crescer e chegou a 
42.500 trabalhadores.

Nos  
períodos 
dos ex-

presidentes 
Collor, Itamar 

e FHC, a 
categoria 

metalúrgica 
na região 

oscilava entre 
18 e 20 mil 

trabalhadores
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Pagode no clube
Em 4 de junho, a partir 

das 19h, acontece no Clube 
de Campo dos Metalúrgicos, 
em Sorocaba, o evento “Pa-
godinho dos Metalúrgicos”, 
com o grupo Jeito Ousado.  
Os convites estarão a ven-
da a partir desta sexta, 20, 
no clube: avenida Victor 
Andrew, 4100, Éden. Para 
sócios o convite individual 
custa R$ 35 e para casal R$ 
50. Para não-sócio, o convite 
individual custa R$ 50 e R$ 
80 para casal. Os convites 
dão direito a chope, porções 
frias e camiseta. Mais infor-
mações pelo 3225-3377.

Bolinha homenageado
O Coletivo de Formação 

Política da macrorregião do 
PT ganhou o nome do sindi-
calista Wilson Fernando da 
Silva, o Bolinha, ex-presi-
dente do Sindicato dos Me-
talúrgicos, falecido há três 
anos. Bolinha era defensor 
da formação e do estudo – 
ainda que não formal – para 
os militantes sindicais e so-
ciais. A homenagem foi pres-
tigiada por sua esposa, Luci-
la da Silva, que recebeu um 
ramalhete de flores das mãos 
do deputado Hamilton Perei-
ra (PT), amigo e companhei-
ro de Bolinha na direção do 
Sindicato.

A categoria metalúrgi-
ca de Sorocaba e outros 13 
municípios da região, base 
do Sindicato local, chega a 
44 mil trabalhadores e bate 
recorde na história da meta-
lurgia regional.

Números próximos aos 
apurados pela subseção 
do Dieese, somente ocor-
reram no ano passado e em 
2008, quando a categoria 
registrou 42.585 e 41.315 
trabalhadores, respectiva-
mente.

No final dos anos 70 e 
começo dos 80, durante o 
boom da industrialização 
em Sorocaba, a categoria 
chegou a 39 mil trabalha-
dores. Mas naquela época o 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba ainda contava 
com Alumínio (na época 
distrito de Mairinque), onde 
está instalada a CBA, que 
desde os anos 80 é de outra 
base sindical.

Crescimento anual
O estudo do Dieese mos-

Estudos tomam como base informações oficiais e consideram metalúrgicos tanto funcionários da produção quanto do administrativo
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tra, também, que, somente 
no primeiro trimestre deste 
ano, a categoria registrou 
a abertura de 1.417 postos 
de trabalho. Vale lembrar 
que esse número é o saldo 

Categoria chega a 44 mil  
e bate recorde histórico

entre 2.225 demissões con-
tra  3.682  contratações no 
período.

O estudo mostra, ain-
da, que o número de aber-
tura de postos de trabalho 

neste primeiro trimestre é 
quase três vezes maior que 
no último trimestre do ano 
passado: 1.417 vagas contra 
546 abertas entre outubro e 
dezembro de 2010.

NOTAS RÁPIDASCRESCIMENTO

Depois de duas rejeições, trabalhadores 
aprovam PPR na Barros Monteiro

Em assembleia realizada 
na manhã da última terça-fei-
ra, 17, os trabalhadores da 
Metalúrgica Barros Montei-
ro, em Sorocaba, aprovaram 
a proposta de PPR da empre-
sa, depois de duas rejeições 
anteriores.

“A empresa insistia com 
um valor que não atendia as 
expectativas dos trabalhado-
res. Quando ela melhorou o 
valor, que ficou 41% superior 
ao conquistado no ano passa-
do, eles aprovaram”, explica 
o dirigente sindical Adilson 
Faustino, o Carpinha.

Para forçar a empresa a 
melhorar o valor do bene-
fício, os trabalhadores che-

garam a promover uma pa-
ralisação de duas horas na 
manhã da última sexta-feira, 
13, como forma de protesto.

ZF Lemforder
Os trabalhadores da ZF 

Lemforder também decidem 
sobre o PPR de 2011 na ma-
nhã desta quarta, 18, quando 
o sindicato promoverá as-
sembleia para votar a pro-
posta da empresa.

Os valores dos PPRs ne-
gociados em cada empresa 
não estão sendo divulgados 
no momento para não atrapa-
lhar as negociações em anda-
mento nas demais fábricas.

“Infelizmente tem empre-
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União foi determinante para o aumento do PPR em 2011

sa que ao invés de divulgar 
seus números, querem usar 

números alheios para nego-
ciar o PPR”, diz Carpinha.

Metalac
O Sindicato dos Meta-

lúrgicos convida todos os 
trabalhadores da Metalac 
que exercem funções de re-
presentação dos funcioná-
rios (cipeiros, membros de 
comissão de fábrica e comitê 
sindical de empresa - CSE) 
para participarem de uma 
reunião neste sábado, dia 21, 
às 8 horas, na sede sindical 
de Sorocaba, na rua Julio 
Hanser, 140. O assunto será a 
representação no local de tra-
balho e normas de conduta.
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O deputado estadual Ha-
milton Pereira (PT) quer que 
o Estado crie um  banco de 
dados para cruzar informa-
ções sobre pessoas desapa-
recidas para ajudar as famí-
lias a encontrar as vítimas.

Para que isso aconteça, 
ele já protocolou projeto de 
lei na Assembleia Legislati-
va. Se aprovada, a lei defi-
nirá uma política estadual de 
busca a pessoas desapareci-
das e criará o Banco de Da-
dos de Pessoas Desapareci-
das do Estado de São Paulo.

De acordo com a Polícia 
Civil, de janeiro de 2008 a 
fevereiro de 2011, ou seja, 
em 37 meses, São Paulo re-
gistrou o desaparecimento 
de 63.150 pessoas.

Ainda segundo a polícia, 
desse total, 13.089 vítimas 
continuam desaparecidas. 
O restante, 50.601 casos, 

Deputado Hamilton Pereira formulou projeto para organizar ações de busca a pessoas desaparecidas

Informática no Sindicato forma centenas de pessoas todos os anos
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foram esclarecidos. A maior 
parte reapareceu espontane-
amente e outras pessoas fo-

Deputado Hamilton propõe lei que cria 
banco de dados de desaparecidos

ram encontradas mortas.
 “Enterrar o parente não 

faz a família esquecer, mas 

oferece consolo. O pior é 
nunca encontrar o desapare-
cido”, diz Hamilton.

NOTAS RÁPIDAS

Dia do Desafio movimenta 
cidades da região

Diversas cidades da re-
gião – como Piedade – de-
verão participar, ao longo de 
todo o próximo dia 25, uma 
quarta-feira, do Dia do De-
safio. O evento é coordenado 
pelo Sesc e tem a finalidade 
de incentivar as pessoas a fa-
zerem exercícios físicos pelo 
menos 15 minutos.

 O Sindicato dos Metalúr-
gicos de Sorocaba e Região 
incentiva a categoria a parti-
cipar do evento, que tem ca-
ráter mundial e consiste em 
uma disputa simbólica, onde 
uma cidade brasileira, me-
diante sorteio, desafia outra 

cidade estrangeira de porte 
semelhante para ver quem 
mobiliza mais pessoas ao 
longo do dia.

Piedade, por exemplo, vai 
enfrentar a cidade mexica-
na de Apizaco. Para vencer 
os mexicanos, o diretor de 
esporte de Piedade, Alisson 
Duarte, prepara uma vasta 
agenda de atividades físicas, 
que começa pela prefeitura e 
se espalha pelas escolas pú-
blicas do município.

Metalúrgicas piedaden-
ses como Ecil e Vimax tam-
bém deverão participar das 
atividades.

Curso de inglês
As matrículas para o cur-

so de inglês - Move On Idio-
mas – oferecido na sede do 
Sindicato, em Sorocaba, com 
desconto para sócios e de-
pendentes, estão abertas. Me-
talúrgicos não-sócios e traba-
lhadores de outras categorias 
também podem fazer o curso, 
mas sem desconto.

Mais informações pelo 
telefone 3013-8252 ou pelo 
e-mail ingles.sindicato@glo-
bomail.com, com Rodrigo.

Mais cursos
Também estão abertas, 

na sede do Sindicato, em 
Sorocaba, inscrições para 
os cursos de auxiliar admi-
nistrativo, AutoCAD 2D e 
Interpretação das Normas 
ISO 9001. Em Piedade tam-
bém haverá vagas para auxi-
liar administrativo. Sócios e 
dependentes têm preferên-
cia nas vagas e condições 
especiais de pagamento. As 
inscrições poderão ser feitas 
das 8h às 12h30 e das 14h às 
19h, em Sorocaba, e das 9h 
às 17h em Piedade. Mais in-
formações pelos 3016-8641 
ou 3334-5428. Abertas inscrições para cursos gratuitos de informática

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos está com inscrições 
abertas para formação de 
diversas turmas do curso de 
informática oferecido gra-
tuitamente pela entidade. O 
prazo termina dia 26.

Serão montadas classes 
para adolescentes e adultos 
em todas as sedes: Soroca-
ba, Piedade, Araçariguama 
e Iperó. Em Sorocaba, ainda 
haverá classe especial para 
a Terceira Idade.

Para as turmas de adul-
tos, o candidato deve ter no 

mínimo 16 anos de idade e 
a 8ª série do ensino funda-
mental.

Para turmas de adoles-
centes, o candidato deverá 
ter idade entre 14 e 18 anos 
e também ter concluído a 8ª 
série.

Para se inscrever na tur-
ma da Terceira Idade, o can-
didato deve ter 50 anos de 
idade ou mais e também ter 
concluído a 8ª série.

Os cursos são gratuitos e 
as vagas limitadas. Por isso, 
se o número de inscritos su-

perar o de vagas, haverá sor-
teio, em Sorocaba, no dia 27 
de maio, às 19h. A duração 
dos cursos é de 120 horas.

Mais informações pelos 
telefones (15) 3334-5428 ou 
3016-8641, com Flávio ou 
Karina.
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Vestibulinho da ETEC
A Escola Técnica Ru-

bens de Faria e Souza está 
com inscrições abertas para 
o vestibulinho 2011.  A uni-
dade oferece 670 vagas dis-
tribuidas em 13 cursos. Os 
cursos são gratuitos e a taxa 
de inscrição, que termina às 
15h da próxima sexta-feira, 
dia 20, custa R$ 20. As ins-
crições devem ser feitas pelo 
site www.vestibulinhoetec.
com.br e o boleto pago nas 
casas lotéricas.


