
Os trabalhadores da YKK 
Alumínio, em Sorocaba, para-
ram por duas horas na manhã 
desta quarta, dia 25, para exigir 
da empresa que atenda antigas 
reivindicações, como grade 
salarial, licença maternidade e 
melhoria no transporte.

Desde a semana passada, 
mais 4.300 metalúrgicos de 
cinco empresas da região 
garantiram seus programas 
de participação nos resulta-
dos (PPR) para 2011. Todos 
trazem reajustes bem acima 
da inflação do período.

Os acordos aprovados 
recentemente foram nas três 
fábricas do grupo ZF, na 
Modelação Sorocabana e na 
Hurth-Infer.

Em outras cinco empre-
sas, as negociações estão 
em estágio avançado de di-
álogo.

Moradores do Santo An-
dré 2, em Sorocaba, vão 
realizar, na manhã desta 
quinta, 26, uma passeata da 
Zona Norte até a prefeitura, 
no Alto da Boa Vista, para 
tentar se reunir com o pre-
feito Lippi e cobrar sensibi-
lidade e atitude do tucano.

Toma posse a nova  
direção do Sindicato

Diretores sindicais tomaram posse de seus cargos eletivos em cerimônia simples, no auditório da sede do Sindicato em Sorocaba

Direção sindical orienta metalúrgicos a se unirem para obter bons acordos de PPR

Os 130 trabalhadores 
eleitos pela categoria em 
fevereiro e março des-
te ano tomaram posse na 
manhã desta terça-feira, 
24 de maio, como mem-
bros da diretoria do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de 
Sorocaba e região.

Como presidente do 
Sindicato, tomou posse 
Ademilson Terto da Sil-
va, funcionário do Grupo 
Schaeffler. A entidade re-
presenta 44 mil metalúrgi-
cos em Sorocaba e outros 
13 municípios vizinhos. 
O mandato da diretoria é 
de três anos.

Metalúrgicos 
da YKK exigem 

melhorias
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Avançam as negociações 
de PPR na categoria
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Moradores do Santo André 2 
protestam no Paço nesta quinta
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Há anos, os moradores 
vivem a agonia de ser des-
pejados, devido a uma ação  
judicial movida pelo empre-
sário Ramires, que já rece-
beu prestações dos imóveis,  
mas agora, com a  valoriza-
ção da área, quer o terreno  
de volta.

Curso grátis 
recebe inscrições 
nas sedes

Novas conquistas 
em pequenas 
empresas

Pagodinho no 
clube de campo 
será dia 4

Piscinas fecham 
na próxima 
semana
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Prazo de inscrições do curso  
termina nesta quinta, dia 26 

Clube de Campo promove 
“Pagodinho” no dia 4

Termina nesta quin-
ta-feira, dia 26, o prazo 
de inscrições para os 
cursos de  informática 
oferecidos gratuitamen-
te pelo Sindicato dos 
Metalúrgicos.  

Serão montadas 
classes para adolescen-
tes e adultos em todas as 
sedes: Sorocaba, Pieda-
de, Araçariguama e Ipe-
ró. Em Sorocaba, ainda 
haverá classe especial 
para a Terceira Idade.

No dia 4 de junho, 
às 19h, acontece no 
Clube de Campo dos 
Metalúrgicos, no bair-
ro Éden, em Soroca-
ba, o evento chamado 
“Pagodinho dos Meta-
lúrgicos”, com o gru-
po Jeito Ousado.

Compromisso renovado
Na manhã da 

última terça-feira, 
dia 24 de maio, 130 
companheiros  to-
maram posse da 
nova diretoria do 
Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Soroca-
ba e Região. A enti-
dade representa 44 
mil trabalhadores 
em 14 municípios.

A nova direto-
ria – liderada por 
Ademilson Terto da 
Silva, presidente – 
reafirma com toda 
a categoria o com-
promisso assumido 
durante a campanha 
eleitoral e avisa que 
– com unidade, tra-
balho, transparência 
e democracia – esta-
rá ao lado dos traba-
lhadores em todos 
os momentos desse 
novo mandato, que 
se estenderá pelos 
próximos três anos.

Fortalecer e es-
timular a atuação 
integrada dos CSEs, 
avançar na Organi-
zação no Local de 
Trabalho (OLT), 
trabalhar pela redu-
ção de jornada sem 
redução de salários, 
combater o assédio 
moral, aproximar 
os mensalistas dos 
horistas, manter fir-
me a entidade no 
conceito de Sindi-

brando investimen-
tos públicos sociais 
e apoiando e levan-
do atividades cultu-
rais para as parcelas 
menos favorecidas 
da sociedade     

É bom lembrar, 
também, que os 
companheiros que 
iniciam esta nova 
gestão trilham um 
caminho já pavi-
mentado, um jeito  
moderno de fazer 
sindicalismo, ini-
ciado nos anos 80 
pelo saudoso Wil-
son Fernando da 
Silva, o Bolinha. 
Ao lado de nomes 
como João Batis-
ta da Silva, Carlos 
Roberto de Gáspa-
ri, Hamilton Perei-
ra, Geraldo Titotto, 
Izídio de Brito, Bo-
linha consolidou o 
nome do Sindicato 
dos Metalúrgicos 
de Sorocaba como 
uma das entidades 
sindicais mais im-
portantes do país.

Para que conti-
nuemos com essa 
importância social 
e na mesma rota 
ideológica, conta-
mos com a partici-
pação de todos os 
trabalhadores, sin-
dicalizados ou não, 
neste novo desafio 
que se inicia.

cato Cidadão e com-
bater a precarização  
e o excesso de aci-
dentes de trabalho 
são algumas das pro-
postas que vão norte-
ar a gestão da Chapa 
1, a chapa da CUT 
(Central Única dos 
Trabalhadores).

É com esse pro-
pósito, disposição e 
coragem que a nova 
diretoria trabalhará 
pelo bem-estar de to-
dos os trabalhadores 
e o fortalecimento de 
toda a categoria.

Além das ques-
tões trabalhistas, que 
envolvem diretamen-
te o trabalhador, sua 
saúde e seu salário, 
a nova diretoria tam-
bém continuará com 
a mesma disposição 
de defender o traba-
lhador na sociedade, 
denunciando escân-
dalos políticos, co-

Para que 
continuemos 

com essa 
importância 
social e na 
mesma rota 
ideológica, 
contamos

com a 
participação 
de todos os 

trabalhadores 

Para as turmas de 
adultos, o candidato 
deve ter no mínimo 16 
anos de idade e a 8ª série 
do ensino fundamental.

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

Para se inscrever  
na turma da Tercei-
ra Idade, o candidato 
deve ter 50 anos ou 
mais e também ter con-

Os convites estão 
à venda no clube, que 
fica na av. Victor An-
drew, 4100, Éden.

Para sócios o convi-
te individual custa R$ 
35 e para casal R$ 50. 
Para não-sócio o con-
vide individual custa 

cluído a 8ª série.
Os cursos são gra-

tuitos e as vagas, li-
mitadas. Por isso, se o 
número de inscritos su-
perar o de vagas, have-
rá sorteio, em Soroca-
ba, 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.

R$ 50 e R$ 80 para 
casal.

Os convites dão 
direito a chope, por-
ções frias e camiseta.

Para mais infor-
mações favor ligar 
para ao numero (15) 
3225-3377

Moradores do bair-
ro Santo André 2, zona 
norte de Sorocaba, 
farão uma caminha-
da até à Prefeitura de 
Sorocaba na manhã 
desta quinta-feira, dia 
26, para sensibilizar 
o prefeito Vitor Lippi 
(PSDB) e tentar evitar 
o despejo de mais de 
mil pessoas.

Os manifestantes 
vão pedir que Lippi 
entre na briga judicial 
deflagrada pelo em-
presário Luiz Ramires, 
dono da Ramires Die-
sel, representante local 
da Toyota, e fique do 
lado dos moradores.

Há mais de uma dé-
cada Ramires vendeu 
a área aos moradores, 
mas alegando quebra 
de contrato, ele entrou 
na justiça, ganhou a 
causa e agora está pres-
tes a despejar 320 famí-
lias.

A ordem de despejo 

já foi dada em julho do 
ano passado e pode ser 
cumprida a qualquer 
momento.

Com base em uma 
lei aprovada pela Câ-
mara em março do ano 
passado, Lippi pode 
baixar um decreto e de-
clarar a área de interes-
se público.

“Está nas mãos dele 
[Lippi]; se houver von-
tade política ele pode, 
sim, por fim a esse dra-
ma. Bastaria baixar um 
decreto”, explica o ad-

Famílias caminham até o Paço para 
pressionar prefeito e evitar despejo

vogado Luiz Henrique 
Ferraz, que representa 
as famílias.

O vereador Izídio 
de Brito (PT), que atua 
ao lado dos moradores, 
questiona a voracida-
de de ganhar dinheiro 
de Luiz Ramires. “Ele 
vendeu a área, recebeu 
grande parte do com-
binado, mas devido à 
ganância, com a valo-
rização imobiliária do 
local, quer a área de 
volta”, critica o parla-
mentar.

Há mais de dois anos os moradores vivem sob ameaças de despejo 
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Inglês
Novidade! O Sindicato e 

Move On Idiomas oferecem 
uma nova turma de Inglês 
para adultos que trabalham 
no segundo turno, com aulas 
durante a semana no período 
da manhã. Novas turmas de 
conversação básica também 
estão sendo formadas, com 
aulas na semana à noite e sá-
bados de manhã. O curso é 
ministrado na sede do Sindi-
cato em Sorocaba. Descontos 
especiais para sócios e de-
pendentes. Mais informações 
(15) 3013-8252

Metalúrgicos de mais 
cinco empresas conquis-
taram programas de par-
ticipação nos resultados 
(PPR) nos últimos dias. As 
propostas de acordo foram 
aprovadas em assembleias 
pelos trabalhadores da ZF 
Lemforder, ZF do Brasil, 
ZF Sistemas, Modelação 
Sorocabana e Hurth-Infer. 
Juntas, essas fábricas em-
pregam 4.300 metalúrgicos.

As propostas foram ne-
gociadas pelo Sindicato e 
comissão interna de traba-
lhadores com a empresa. 
Todos os valores foram su-
periores ao total pago em 
2010. Inclusive com reajus-
tes bem acima da inflação.

Os valores do PPR não 
estão sendo divulgados, 
por enquanto, para não in-
fluenciar nas negociações 
que acontecem em diversas 
fábricas. “Tem muito patrão 
em condições de melhorar 
o valor do PPR, mas usa 
valores de outras empresas 

Na foto maior, assembleia que aprovou PPR na ZF do Brasil; à esquerda, aprovação na Lemforder e, na seqüência, Modelação Sorocabana

Valdeci durante assembleia na Schaeffler, onde negociações estão emperradas

Paralisação de protesto na YKK alumínio durou duas horas nesta quarta, dia 25
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do segmento para travar 
as negociações”, esclarece 
Ademilson Terto da Silva, 
presidente do Sindicato.

“Em todas as fábricas 
com acordo já aprovado, a 

Metalúrgicos de mais cinco 
empresas garantem PPR

mobilização do pessoal e o 
apoio ao Sindicato foram 
fundamentais para garantir 
as conquistas”, afirma Terto 
da Silva.

Uma assembleia de me-

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

NOTAS RÁPIDASPARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS

Negociações avançam em outras cinco empresas
Além dos acordos fir-

mados com cinco empresas 
nos últimos dias, as nego-
ciações sobre participação 
nos resultados (PPR) estão 
adiantadas em outras cinco 
fábricas metalúrgicas: Prys-
mian, Scherdel, Tecno Pries, 
Edscha e Dana.

Assim que as propostas 
estiverem concluídas, o Sin-
dicato e as comissões internas 
vão realizar assembleias para 
que os trabalhadores possam 
analisar e votar as propostas.

Schaeffler
Enquanto as negociações 

fluem em diversas empresas 
e os acordos aprovados têm 
refletido o crescimento do 
setor metalúrgico, no Grupo 
Schaeffler as discussões so-
bre PPR estão emperradas.

“Orientamos os traba-
lhadores da Schaeffler a se 
mobilizarem para romper a 
intransigência da empresa”, 
defende Valdeci Henrique da 
Silva, o Verdinho, secretário 
de organização do Sindicato.
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Autocad 2D
A sede do Sindicato dos 

Metalúrgicos em Sorocaba 
está com inscrições abertas 
para cursos de Autocad 2D 
(36h de aulas), auxiliar ad-
ministrativo (40h) e Intepre-
tação das Normas ISO 9001 
(40h). Em Araçariguama, 
Piedade e Iperó, estão abertas 
as vagas para o curso de au-
xiliar administrativo. Todos 
os cursos têm preços espe-
ciais para sócios e dependen-
tes. Fone: (15) 3016-8641 ou 
3334-5428.

YKK ignora pauta e trabalhadores podem parar a qualquer momento
A partir da próxima se-

mana os trabalhadores da 
YKK, divisão Alumínio, po-
dem entrar e greve por tem-
po indeterminado.

 A decisão foi tomada 
pelos funcionários durante 
uma parada de protesto de 
duas horas, na manhã desta 
quarta-feira, dia 25. Caso a 
empresa não agende reunião 

com o Sindicato até o final 
da tarde de sexta,  27, para  
estabelecer negociações so-
bre as reivindicações dos 
trabalhadores, eles garantem 
que vão parar.

Entre os pedidos dos 
funcionários estão revisão 
da grade salarial, licença-
-maternidade de seis meses, 
melhoria no transporte, en-

tre outros. “Faz tempo que 
os trabalhadores cobram 
esses direitos e a empresa 
se faz de surda. Esperamos 
[com a manifestação] que 
ela tenha ouvido. Caso [a 
empresa] permaneça calada, 
os trabalhadores estão deci-
didos a parar a produção”, 
diz o dirigente sindical João 
de Moraes Farani.

Cursos profissionalizantes
As escolas RH Treinare 

e Qualifica, ambas parcerias 
do Sindicato na qualificação 
profissional dos metalúrgi-
cos, estão com inscrições 
abertas para  diversos cursos, 
como matemática industrial, 
inspetor de qualidade, pneu-
mática, torno, fresa e solda. 
Os cursos têm duração de 
30 a 240 horas e metalúr-
gicos sindicalizados e seus 
dependentes têm direito a 
descontos especais. Mais in-
formações pelos telefones 
3018-3050 e 3012-4800.
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Piscinas fechadas

Cartão do metalúrgico

As piscinas do Clube 
de Campo da categoria, no 
Éden, serão fechadas a par-
tir da próxima segunda-feira, 
dia 30. Elas serão reabertas 
após o período de inverno. 
As demais dependências do 
clube, como bar, quiosques, 
sala de jogos,  academia de 
ginástica e quadra continuam 
abertas normalmente. O tele-
fone do clube é 3225-3377.

Neste sábado, 28, aconte-
ce o último plantão de emis-
são de cartões de sindicaliza-
dos na sede de Sorocaba. O 
atendimento é das 8h às 12h. 
A emissão do cartão do meta-
lúrgico (para sócios e depen-
dentes) de segunda a sexta, 
das 8h às 18h, segue normal-
mente na sede.

Metalúrgicos na Saúde

2, 4 mil mortos

Futsal

Três dirigentes sindicais 
dos Metalúrgicos participam 
como delegados da 6ª Con-
ferência Municipal de Saúde 
de Sorocaba. O evento será 
realizado entre os dias 3 e 5 
de junho no salão Maracanã 
da Faculdade de Ciências 
Médicas e da Saúde (FCMS) 
da PUC-SP, campus Soroca-
ba. A participação dos meta-
lúrgicos na Conferência faz 
parte do conceito Sindicato 
Cidadão, pelo qual o Sindica-
to dos Metalúrgicos participa 
dos debates importantes para 
toda a comunidade.

Você sabia que no Brasil 
723 mil trabalhadores se aci-
dentem por ano e que 2,496 
deles – 7 por dia - morrem. E 
você sabe onde esses mortos 
mais fazem falta? É na casa, 
na família; não é no trabalho. 
Assista ao vídeo do TST (Tri-
bunal Superior do Trabalho), 
reflita sobre a mensagem e 
ajude a diminuir o tamanho 
dessa tragédia denunciando 
as más condições de traba-
lho na sua fábrica. Acesse: 
www.smetal.org.br/videos

Ainda estão à disposição 
no clube de campo as fichas 
de inscrição para o torneio de 
futsal dos metalúrgicos. Os 
jogadores das equipes têm 
que ser sócios do Sindicato. 
Porém, as fichas, já preenchi-
das, devem ser entregues no 
clube de campo dos Metalúr-
gicos, no Éden, até dia 31 de 
maio. Mais informações pelo 
telefone (15) 3225-3377.

Um grupo formado por 
130 trabalhadores metalúr-
gicos tomou posse na ma-
nhã desta terça-feira, 24 de 
maio, como membros da 
Diretoria do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Sorocaba e 
região.

A cerimônia de posse, 
na sede de Sorocaba, con-
tou com a presença de to-
dos os novos diretores e do 
presidente da CNM (Confe-
deração Nacional dos Me-
talúrgicos), Paulo Cayres. 
O vereador Izídio de Brito, 
ex-presidente do Sindicato 
e membro do CSE na Me-
talac, também prestigiou a 
posse.

A entidade representa 44 
mil trabalhadores em Soro-
caba e outros 13 municípios 
vizinhos.

Direção sindical tem como base a atuação dos CSEs, formados por 130 metalúrgicos

Foguinho

A eleição foi em dois tur-
nos, realizados em fevereiro 
e março. O mandato da nova 
diretoria será de três anos.

Dos 130 metalúrgicos 
eleitos no primeiro turno 
para a Diretoria Plena, 7 
foram reeleitos no segundo 
para a Diretoria Executiva 
da entidade; 14  para o Con-
selho da Direção Executiva; 
três para o Conselho Fiscal e 
outros três para a Suplência.

No primeiro turno a elei-
ção acontece por fábrica e 
ela ocorre somente onde há 
candidatos que, depois de 
eleitos, formam o CSE (Co-
mitê Sindical de Empresa).

Nas eleições deste ano 
foram eleitos 51 comitês; 50 
formados nas fábricas e um 
pelos aposentados da cate-
goria.

Terto e nova diretoria tomam posse 
no Sindicato dos Metalúrgicos

Presidente
O presidente da nova 

diretoria é Ademilson Ter-
to da Silva, funcionário do 
Grupo Schaeffler. Ele foi 
eleito com 13.558 votos, 
97,58% dos votos válidos. 
Dos 18.951 metalúrgicos 
aptos a votarem, 71,54% 
foram às unas.

Terto tem 43 anos de 
idade e está no movimento 
sindical desde 1995.

Eleito vice-presidente 
dos Metalúrgicos nas últi-
mas eleições, Terto assumiu 
a presidência do Sindicato 

em janeiro de 2009. Ele 
substituiu Izídio de Brito, 
que havia sido eleito verea-
dor por Sorocaba em outu-
bro de 2008.

NOTAS RÁPIDAS

Conquistas também chegam às pequenas empresas
Na última semana, tra-

balhadores de duas fábricas 
de pequeno porte, instaladas 
em Sorocaba, conquistaram 
benefícios junto à direção de 
suas fábricas.

A primeira conquista foi 
na Unicep, usinagem instala-
da no Éden, dia 16. Unidos, 
os trabalhadores conquista-
ram sábado livre, com redu-
ção do intervalo do almoço 

para meia hora, e a refeição 
gratuita, que antes custava 
R$ 80 por mês.

A outra conquista foi na 
Eng Press, com 15 trabalha-
dores. A fabricante de vál-

vulas e conexões, instalada 
no Mato Dentro, atendeu a 
reivindicação do Sindicato 
e passa, a partir de junho, 
a fornecer cesta básica aos 
funcionários.

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente:  
Ademilson Terto da Silva

Vice-Presidente:  
João de Moraes Farani 

Secretário Geral:  
João Evangelista de Oliveira

Secretário de Administração e Finanças:  
Alex Sandro Fogaça

Secretário de Organização:  
Valdeci Henrique da Silva

Diretor Executivo:  
Adilson Faustino

Diretor Executivo:  
Clodoaldo Aparecido Garrote

Como presidente, Terto terá a companhia de outros 129 
metalúrgicos eleitos no 1º turno das eleições, em fevereiro

QUADRINHOS: VEM AÍ, CAMPANHA SALARIAL 2011


