Foguinho

Metalúrgico perde quatro
dedos em prensa na Martins

Paralisação na Martins, dia 30, demonstrou solidariedade ao acidentado e pediu melhorias nas condições de trabalho

PARTICIPAÇÃO

O preparador de máquinas Jobson, de 23
anos de idade e dois de
empresa, perdeu parte
dos quatro dedos da mão
direita durante acidente
de trabalho, sábado, às
9h, na planta 1 da metalúrgica Martins & Martins, em Araçariguama.
Na manhã de segunda, dia 30, os demais
trabalhadores da fábrica
pararam a produção por
duas horas em protesto
contra o acidente ocorrido com o companheiro
de fábrica.
PÁG. 3

DESENVOLVIMENTO

Trabalhadores e
patrões se unem
por mais empregos

PÁG. 2

MOBILIZAÇÃO

Motoristas
aprovam reajuste
salarial de 9%

POLÍTICA
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PPR tem acordo em Vicentinho inaugura obra em Piedade
e visita Câmara de Sorocaba
mais três empresas

e Edscha, em Sorocaba.
Na Pries, uma proposta
de PPR foi rejeitada nesta
terça, mas as negociações
continuam.
PÁG. 3

Greve melhora proposta
de PPR na Nova Tamboré
A paralisação de um
dia e meio na metalúrgica
Nova Tamboré, em Sorocaba, fez a empresa melhorar sua proposta inicial
de participação nos resultados (PPR) e elevar o va-

lor do prêmio em 20%.
A greve começou na
manhã do dia 30, segunda-feira, e foi encerrada na
tarde do dia 31, após os trabalhadores votarem a nova
proposta de PPR.
PÁG. 3
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O deputado federal Vicentinho (PT/SP) esteve
em Piedade e Sorocaba
nesta terça, 31. Em Piedade ele inaugurou um centro

EDSCHA

Pressão da
empresa causa
paralisação

esportivo construído com
verbas do governo federal.
Em Sorocaba, ele participou de sessão na câmara
de vereadores.
PÁG. 4

PÁG. 3

DIVERSÃO

Pagodinho no
clube será neste
sábado, dia 4

Foguinho

Assembleias recentes
aprovaram propostas de
programas de participação nos resultados (PPR)
na Schaeffler, Commscop

PÁG. 2

Metalúrgicos da Nova Tamboré se organizaram para exigir proposta melhor de PPR
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O Seminário Brasil do diálogo, da produção e do emprego,
realizado no último
dia 26, em São Paulo,
mostra bem a preocupação dos trabalhadores, não apenas com
seus postos de trabalho, mas também com
a indústria brasileira e
com toda a vida econômica do país.
No seminário [ler
reportagem ao lado],
os trabalhadores deixaram claro para os
empresários que é
preciso suplantar algumas
diferenças
históricas entre capital e trabalho para se
proteger a indústria
brasileira,
ameaçada seriamente pelas
importações, principalmente do mercado
asiático.
Os trabalhadores
não vão abrir mão de
seus direitos, como
reajustes salariais e
cláusulas sociais já
conquistadas,
mas
também não serão
intransigentes na elaboração de uma pauta
que assegure o fortalecimento da nossa
indústria, como forma
de garantir o crescimento sustentável do
país, bem como a ampliação dos postos de
trabalho com garantias de dignidade.
Os trabalhadores
exigem, porém, que
empresários e gover-

O Sindicato
dos
Metalúrgicos
de Sorocaba
e região,
como
entidade
de classe,
não ficará
à margem
dessa
discussão
nos [federal e estaduais] também dêem as
suas colaborações; que
o fardo do salvamento
da indústria brasileira
não seja colocado apenas nas costas dos trabalhadores.
O governo, com redução de impostos e
qualificação profissional, e os empresários,
com diminuição da
margem de lucro e investimento em pesquisas, podem ajudar os
trabalhadores substancialmente.
Os demais atores da
sociedade, ou seja, a sociedade, em si, também
está convocada a entrar
nesse debate e levantar
a bandeira da valorização da nossa indústria.
O consumo de produtos nacionais é a principal arma que todos os
brasileiros temos. Ao
comprar um carro, por
exemplo, o cidadão tem
nas mãos o poder de
decidir se vai colaborar
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com a economia local
ou com a estrangeira.
Ao comprar um
Gol, por exemplo, o
cidadão estará se utilizando de 100% de
mão-de-obra brasileira. Se ele optar por
uma perua Tucson, da
Hyundai, estará fortalecendo a indústria
sul-coreana, já que
80% dos componentes deste veículo são
importados.
O Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba e Região, como
entidade de classe
com significativa importância
regional
dentro de todo o contexto industrial brasileiro, não ficará à margem desta discussão.
Os metalúrgicos
entendem que o governo deve reduzir
impostos; que a indústria brasileira deve se
fortalecer a cada dia e
que a sociedade deve,
também, se conscientizar da importância
de se consumir produtos genuinamente
nacionais.
Mas a entidade entende, também, que só
um pacto sério entre
empresários, governo
e trabalhadores poderá dar sustentação
ao nosso crescimento
e impedir o sucateamento de uma das
principais hastes de
sustentação do país: a
indústria automotiva.
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No último dia 26 os
trabalhadores,
representados pelo Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC, CUT e Força Sindical, promoveram em
São Paulo, juntamente
com a Fiesp, que representa os empresários,
o seminário Brasil do
Diálogo, da Produção e
do Emprego.
O evento deu o
ponta-pé inicial na instalação de uma câmara
setorial, ampla discussão que envolva trabalhadores, empresários e
governo na busca de um
novo modelo de industrialização que sustente
o crescimento do país,
fortaleça a indústria
nacional e assegure empregos com qualidade.
As importações atuais, principalmente as
asiáticas, ameaçam a
produção brasileira e

Rossana Lana

Pelo emprego e pelo Brasil

Trabalhadores querem defender
empregos e indústria brasileira

Michel Temer (vice-presidente) recebe propostas das mãos de Artur
Henrique (CUT), Paulo Skaf (Fiesp) e Paulo Pereira (Força Sindical)

toda a indústria.
O seminário terminou com a elaboração
de um documento, no
qual se elencou uma
série de medidas que
deverão ser implantadas, tais como educação
com qualificação profissional, cooperativismo
e economia solidária,
transferência de tecnologia, investimentos em
pesquisas e incentivo ao
consumo dos produtos
nacionais.

O vice-presidente
Michel Temer representou o Governo Federal
no seminário e se comprometeu em levar o
documento à presidenta
Dilma.
“Levo essa pauta
com entusiasmo e serei
advogado desta causa”,
disse Temer.
Uma delegação com
representantes do Sindicato dos Metalúrgicos
de Sorocaba também
participou o evento.

TRANSPORTE COLETIVO

Rodoviários aceitam
proposta e ônibus não param
Os trabalhadores do
transporte coletivo de
Sorocaba e de Votorantim aceitaram proposta de acordo salarial e
não vão mais entrar em
greve, como haviam
previsto.
A decisão foi tomada
na noite de terça-feira,
31, na sede do Sindicato,
após as empresas oferecem reajuste salarial de
9%; participação nos lucros e resultados de R$
700; tíquete-refeição de
R$ 14 por dia e contratação de mais 50 agentes

de bordo até 2012.
“Os trabalhadores
são soberanos e decidiram aceitar a proposta,
portanto o transporte
não para”, diz Paulo
João Estausia, presidente do Sindicato dos Rodoviários.
O vereador Izídio de
Brito (PT) espera que
o prefeito Vitor Lippi
(PSDB) não pense em
repassar o reajuste aos
usuários, “afinal nossa
passagem é muito cara
em relação à qualidade
do serviço e ainda temos

muitos problemas devido à falta de licitação”.
Ademilson
Terto
da Silva, presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos, parabeniza os rodoviários pela união que
resultou em mais uma
vitória da categoria.

Clube de Campo promove
pagode neste sábado
Acontece neste sábado, dia
4 de junho, a partir das 19h, na
sede do Clube de Campo dos
Metalúrgicos, no Éden, em Sorocaba, o evento chamado “Pagodinho dos Metalúrgicos”. A
animação será do grupo Jeito
Ousado.
Os convites estão à venda
no clube, que fica na Victor Andrew, 4100, Éden.

Para metalúrgicos sócios do
Sindicato e seus dependentes o
convite individual custa R$ 35 e
para casal R$ 50. Para não-sócio
ou trabalhadores de outras categorias o convide individual custa
R$ 50 e R$ 80 para casal.
Os convites dão direito a chope, porções frias e camiseta.
Mais informações pelo telefone 3225-3377.
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ACIDENTE

O preparador de máquinas Jobson, de 23 anos de
idade e dois de empresa,
perdeu parte dos quatro dedos da mão direita durante
acidente de trabalho, sábado, às 9h, na planta 1 da
metalúrgica Martins & Martins, em Araçariguama.
Em protesto pelo acidente, os demais trabalhadores
da fábrica promoveram uma
parada de protesto de duas
horas na manhã de segunda-feira, dia 30.
O acidente
Segundo os membros
do CSE (Comitê Sindical
de Empresas), além de não
ser prensista [era preparador
de máquina], Jobson estaria
operando uma prensa não
adequada às peças que fazia.
Devido ao tamanho das peças, a máquina não permitia
o uso de pinça ou ímã para a
retirada das peças feitas.

Foguinho

Trabalhador perde 4 dedos
da mão na Martins & Martins

Fábrica da ZF em SC
Em visita à sede da ZF em
Friedrichshafen, Alemanha,
em meados de maio, o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, confirmou
que a empresa vai construir
uma fábrica em Lages (SC).
A unidade deve ficar pronta
em 2013 e gerar 500 empregos. A fábrica vai produzir
câmbios para ônibus e caminhões, visando o mercado
sul-americano. A ZF possui
117 unidades em 26 países e
emprega 70 mil trabalhadores.

Toyota para por 1 dia

Protesto contra acidente na Martins, em Araçariguama, foi organizado pelo Sindicato e aconteceu na segunda, dia 30

O travamento exigia que
o funcionário colocasse a
mão sob a lâmina da prensa
para retirar peça a peça no
final de cada procedimento.
“Além de estar fora de
função, as peças não eram

adequadas àquela máquina”, diz o diretor sindical
João de Moraes Farani.
Jobson, que foi socorrido pela empresa logo após
o acidente, será acompanhado pelo departamento

jurídico do Sindicato, que
tomará as medidas cabíveis
contra a empresa.
O Sindicato também vai
acompanhar
fiscalização
em todas as máquinas da
fábrica.

vação aconteceu na quinta-feira, dia 26. O valor foi
31% superior ao do ano
passado. Na Commscope
foi na sexta, 27.
Já na Edscha, a assembleia que aprovou o acordo
foi realizada pelo Sindicato
nesta terça-feira, 31.
Tecno Pries
Na empresa Tecno Pries,
também em Sorocaba, os
metalúrgicos
rejeitaram,
nesta terça, 31, a proposta

Foguinho

Metalúrgicos de mais três empresas
aprovam propostas de PPR
Os trabalhadores das empresas Schaeffler, Commscope e Edscha, todas em Sorocaba, aprovaram, nos últimos
dias, propostas de participação nos resultados (PPR)
com valores bem superiores
à inflação do período.
Conforme decisão da
diretoria sindical, os valores não são divulgados para
não influenciar negociações
em andamento.
No grupo Schaeffler
(Ina, Luk e FAG), a apro-

NOTAS RÁPIDAS

A montadora Toyota
anunciou, na semana passada, que a produção da empresa em Indaiatuba vai parar
por um dia em 27 de junho.
O motivo é a falta de peças
fornecidas pelo Japão. Nos
dias 17 e 24 de junho o segundo turno da fábrica em
Zárate (Argentina), vai parar
pelo mesmo motivo. A empresa afirma que os ajustes
são temporários e que o cronograma de implantação da
Toyota em Sorocaba-SP não
será afetado.

Boletim eletrônico
Para receber, gratuitamente, por email, o boletim
eletrônico com notícias do
Sindicato dos Metalúrgicos,
basta cadastrar seu endereço
de email no site (www.smetal.org.br). A janela de cadastro do boletim eletrônico fica
na parte superior, à direita, na
página do Sindicato. O cadastro já possui cerca de 1.200
endereços, que recebem de
quatro a oito boletins eletrônicos (Smetal On Line) por
mês.

Assembleia que aprovou o PPR na Commscope (Andrew) foi realizada dia 27

apresentada pela empresa.
Os trabalhadores querem

um valor melhor de PPR.
As negociações continuam.

Arquivo

Protesto na Edscha repudia atitude antissindical da empresa

Empresa quis forçar trabalhadores a se afastarem do Sindicato e aceitar PPR ruim

Os trabalhadores da metalúrgica Edscha, instalada
na zona industrial de Sorocaba, pararam por duas
horas na manhã da última
sexta-feira, dia 27, para
protestar contra atitude antissindical tomada pela empresa na semana passada.
Para forçar os trabalha-

dores a aceitarem a proposta de PPR então oferecida
pela Esdcha, a diretoria da
empresa reuniu os trabalhadores “e tentou jogar os
funcionários contra o Sindicato”, explica o dirigente
sindical Valdeci Henrique
da Silva, o Verdinho.
Os trabalhadores também

pediam agilidade nas negociações, melhor valor de
PPR e metas atingíveis.
Após o protesto, Sindicato e empresa retomaram as
negociações e chegaram a
uma nova proposta, que foi
apresentada em assembleia
e aprovada pelos trabalhadores nesta terça-feira, dia 31.
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As 320 famílias do Santo
André 2 deverão mesmo ser
despejadas de suas casas nos
próximos três meses. Quem
deu a péssima notícia foi o
próprio prefeito Vitor Lippi
(PSDB), que foi ao bairro
na sexta-feira, 27. Assim
que terminar um conjunto de
apartamentos perto do Horto
Florestal, a prefeitura dará
suporte à PM para que ela
cumpra a ordem de reintegração de posse.

Prejuízos
Os moradores perderão
suas casas, algumas quitadas, em terreno de 125 metros, para se mudar para
apartamentos de 36 metros,
que ainda podem custar até
R$ 300 por mês por 25 anos.
Lippi poderia evitar o despejo, bastaria desapropriar a
área e doá-la aos moradores.
A área foi vendida há 12
anos pelo empresário Luiz
Ramires, que recebeu cerca R$ 700 mil. Como alguns moradores deixaram
de pagar algumas parcelas,
Ramires, na ânsia por mais
dinheiro, requereu a reintegração de posse na Justiça e
a ganhou.

Blog do CSE na Apex
O comitê sindical de empresa (CSE) na Apex Tool
(antiga Cooper Tools), em
Sorocaba, criou um blog na
internet para divulgar negociações e ações sindicais. Na
página, os internautas podem
postar comentários e fazer
perguntas aos membros do
CSE. O endereço do blog é
www.cseapextool.blogspot.
com. O blog também pode
ser acessado através do site
do Sindicato: www.smetal.
org.br, no campo “Parceiros”.

O deputado federal Vicentinho (PT/SP) inaugurou na manhã da última de
terça-feira, 31 de maio, um
centro esportivo com pista
de atletismo em Piedade.
Por volta das 11h o deputado foi à Câmara Municipal de Sorocaba, onde
foi recebido pelo líder do
PT, Izídio de Brito, e pelos
demais vereadores da Casa.
Vicentinho usou a tribuna,
falou da votação do novo
código florestal, ao qual foi
contra, e recebeu cumprimentos dos vereadores sorocabanos.
Em seguida Vicentinho
viajou para Brasília, onde
exerce sua legislatura como
deputado federal pelo PT de
São Paulo.
Piedade
Dos R$ 304 mil investidos no centro esportivo, R$
270 mil vieram do Ministério do Esporte via emenda

Vereadores de Sorocaba recepcionaram deputado Vicentinho (PT) ; na foto, de colete, também o vereador Geraldinho, do PT de Piedade

apresentada pelo deputado
Vicentinho. O vereador Geraldinho, do PT de Piedade,
foi quem fez o pedido da
verba ao parlamentar.
Além dos R$ 270 mil do
centro esportivo, que fica

no bairro Paulas e Mendes,
Vicentinho também conseguiu mais R$ 350 mil para
construção de uma creche
rural; 298 mil para uma biblioteca e outros R$ 300 mil
para infra-estrutura. Todas

as emendas foram pedidas
pelo vereador Geraldinho.
Os três parlamentares Vicentinho, Geraldinho e
Izídio de Brito – são metalúrgicos, do PT, e contam
com apoio da categoria.

NOVA TAMBORÉ

Após paralisação, trabalhadores melhoram PPR
Os funcionários da metalúrgica Nova Tamboré, instalada no bairro Cajuru, em
Sorocaba, voltaram ao trabalho no começo da tarde de
terça-feira, 31. Eles haviam
parado a produção no dia anterior para obrigar a empresa
a melhorar o valor do PPR e
diminuir as exigências para
se atingir as metas estabelecidas para o benefício.
Com a pressão dos fun-

cionários, a empresa ajustou o valor do PPR de 2011
em aproximadamente 20%
superior a proposta inicial
e também eliminou alguns
itens da lista de metas.
A união dos trabalhadores tem sido fundamental nas conquistas na Nova
Tamboré, como o refeitório
inaugurado em 8 de abril do
ano passado após várias mobilizações dos funcionários.

Foguinho

Despejo vai ocorrer

Vicentinho inaugura ginásio em
Piedade e visita Câmara em Sorocaba
Luciano Quirino / Secom CMS

NOTAS RÁPIDAS

Trabalhadores da Nova Tamboré, em Sorocaba, se mobilizam para conquistar melhorias

QUADRINHOS: VEM AÍ, CAMPANHA SALARIAL 2011

Eleição na Apeoesp
Dia 9 de junho tem eleição para a diretoria da Apeoesp (sindicato dos professores da rede pública estadual).
A diretoria do Sindicato dos
Metalúrgicos sabe que os
trabalhadores da categoria
têm muitos parentes que são
professores e recomenda o
voto na Chapa 1. Três chapas concorrem nas eleições,
mas para a diretoria, a Chapa
1 é a mais capacitada a lutar
por respeito e valorização
aos professores.

WWW.SMETAL.ORG.BR

o portal do metalúrgico
de Sorocaba e região

