
tigando o impacto ambien-
tal causado pela operadora 
da usina, Anamary. A repre-
sa começou a ser reabaste-
cida esta semana.

O Sindicato aguar-
da ser chamado pela 
empresa para nova ne-
gociação. Na manhã 
desta quarta, 15, tem 
nova assembleia para 
avaliação do movi-
mento. PPR aprovado na Tecsis é 70% superior ao valor pago em 2010
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Sindicato denuncia suspeita de 
crime ambiental em Pilar do Sul
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Metalúrgicos de mais cinco 
empresas conquistam PPR

Proposta ruim causa
paralisação na Syl

PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS

Nos últimos dias, os 
trabalhadores da Tec-
sis, Jimenez e Isa, em 
Sorocaba; e Muller e 
Iperfor, em Iperó apro-
varam acordos de parti-
cipação nos resultados 
(PPR) para este ano.

Essas cinco empre-
sas juntas empregam 
quase 5.500 trabalha-
dores.

Já os metalúrgicos 
da Honeywell (ex- 
Jurid) e da Prysmian, 
em Sorocaba, rejeita-
ram propostas de PPR 
apresentadas pelas 
empresas.

Trabalhadores da 
Syl entraram em greve, 
por tempo indetermina-
do, nesta terça-feira, dia 
14, devido à negativa 
da empresa em melho-
rar a proposta de parti-
cipação nos resultados.

Esvaziamento da represa 
Jorda Flor, em Pilar do Sul, 
região de Sorocaba-SP, cau-
sou morte de milhares de 
peixes e alterou habitat de 

Proposta de 
hospital municipal  
de Sorocaba ganha 
novos  apoios

SAÚDE

PÁG. 4 

PÁG. 2 

PÁG. 3 PÁG. 3

Tecsis recebe 
US$ 480 milhões 
para aumentar 
produção

CAPITALIZAÇÃO

PÁG. 4 

Multa paga pela 
Flex não prejudica 
ações individuais

ESCLARECIMENTO

PÁG. 3 

capivaras e outros animais 
silvestres. 

O primeiro vídeo-repor-
tagem sobre a suspeita de 
crime ambiental foi feito 

pela imprensa do Sindicato 
dos Metalúrgicos, há cerca 
de 15 dias. 

A polícia civil de Soro-
caba e a Cetesb estão inves-

o portal do metalúrgico de Sorocaba e regiãoWWW.SMETAL.ORG.BR
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Saúde em primeiro lugar
O título acima, 

um chavão de muitos 
candidatos durante os 
períodos eleitorais, 
bem que poderia ser-
vir de reflexão para 
a grande maioria dos 
vereadores da Câma-
ra de Sorocaba.

Em plena discus-
são da LDO (Lei de 
Diretrizes Orçamen-
tária), peça que serve 
de base para a elabo-
ração do Orçamento 
do Município para o 
ano que vem, a saúde 
deveria ser, com cer-
teza, uma das prin-
cipais preocupações 
dos parlamentares.

Mas quem parti-
cipou ou teve conhe-
cimento da primeira 
votação da LDO, no 
último dia 7, perce-
beu que poucos ve-
readores parecem, 
de fato, preocupados 
com a saúde do povo.

Durante a vota-
ção, o vereador me-
talúrgico Izídio de 
Brito (PT) apresen-
tou uma emenda, a 
qual destinaria verba 
para a construção de 
um hospital muni-
cipal. Mas dos 20 
parlamentares soro-
cabanos, apenas qua-
tro: Caldini Crespo 
(DEM), Francisco 
França (PT), Ansel-
mo Neto (PP) e To-
não Silvano (PMDB) 
aprovaram a proposta 
de Izídio. Os demais, 
seguindo orientação 

vamente a emenda 
para a construção do 
hospital municipal 
estará em jogo e, se 
for rejeitada de novo, 
o Orçamento Mu-
nicipal de 2011 não 
reservará dinheiro 
para a construção do 
hospital.

É bom lembrar 
que o orçamento do 
ano que vem deverá 
superar a R$ 1,7 bi-
lhão, uma cifra astro-
nômica.  

Seria de extrema 
sensatez que os ve-
readores que foram 
contra a emenda do 
Hospital Municipal 
durante a primeira 
votação da LDO, re-
fletissem sobre o que 
é o sofrimento de 
uma mãe ou de um 
pai com um filho do-
ente batendo às portas 
de hospitais lotados; 
que eles refletissem, 
também, qual é o pa-
pel que representam 
na estrutura social do 
município!

O Sindicato dos 
Metalúrgicos, com 
o conceito Sindicato 
Cidadão, como agen-
te de transformação 
da sociedade, toma 
a liberdade de dizer 
aos vereadores con-
trários ao hospital 
que a saúde deve ser, 
sim, em primeiro lu-
gar, e não apenas fra-
se de efeito durante 
discursos de campa-
nhas eleitorais.

do chefe do Executivo, 
votaram contra, rejei-
taram a emenda.

O Sindicato dos 
Metalúrgicos, como 
entidade de classe que 
representa mais de 37 
mil trabalhadores no 
Município, entende 
que a construção de 
mais um hospital em 
Sorocaba já é tardia.

Todos sabem da 
superlotação do Con-
junto Hospitalar; da 
dificuldade de se agen-
dar uma consulta com 
especialista na Policlí-
nica; da eternidade que 
um cidadão espera por  
uma simples cirurgia 
de hérnia e dos sufo-
cos que os pacientes 
passam ao procurar 
atendimento nas duas 
UPAs (Unidade Pronto 
de Atendimento) da ci-
dade e na Santa Casa.

Na primeira sema-
na de julho os vere-
adores sorocabanos 
voltam, e desta vez em 
definitivo, a discutir a 
LDO outra vez. No-

É bom 
lembrar que 
o orçamento 
do ano que 
vem deverá 
superar a R$ 
1,7 bilhão; 
uma cifra 

astronômica

Proprietários de 
chácaras e sítios pró-
ximos da usina hi-
drelétrica Jorda Flor, 
em Pilar do Sul, estão 
indignados com o re-
pentino esvaziamento 
da represa, que forma 
um lago de aproxima-
damente 4 quilômetros 
de extensão.

A represa era o ha-
bitat de dezenas de es-
pécies de peixes, como 
tilápias, traíras, carpas 
e tucunarés.  Além dis-
so, o lago servia de be-
bedouro para animais 
como capivaras, gar-
ças e patos.

A empresa Anama-

Esvaziamento de represa em Pilar 
do Sul causa morte de peixes

Imprensa Smetal foi a primeira a divulgar reportagem sobre suspeita de crime ambiental

Artur Henrique, presidente da CUT, cobra proposta do governo Dilma

Fo
gu

inh
o

Fo
gu

inh
o

ry, operadora da repre-
sa, afirmou, em reu-
nião com moradores e 
prefeitura de Pilar do 
Sul, no final de maio, 
que o esvaziamento 
era necessário para 
consertar uma racha-
dura na barragem.

Mas a operadora não 
cumpriu a promessa 
de transferir os peixes 
para outro reservató-
rio. Milhares de peixes 
morreram na lama e o 
local ficou infestado 
de urubus. Além disso, 
empresa e prefeitura te-
riam faltado a uma se-
gunda reunião com os 
moradores, que deveria 

acontecer antes do es-
vaziamento.

Depois de quase 15 
dias de seca, inclusive 
nos poços artesianos,  
o lago começou a ser 
reabastecido no último 
final de semana. Nesta 
segunda, 13, o reserva-
tório estava com cerca 
de 50% do seu nível 
normal.

A polícia civil de 
Sorocaba investiga o 
caso. A Anamary afir-
ma que vai repovoar a 
represa com alevinos 
(filhotes de peixes).

Leia reportagem 
completa e veja vídeo 
em www.smetal.org.br

MEIO AMBIENTE 

CUT quer fim do fator previdenciário 
e critica ministro Garibaldi Alves

O ministro da 
Previdência Social 
Garibaldi Alves foi 
criticado pelo pre-
sidente da  Central 
Única dos Trabalha-
dores (CUT), Artur 
Henrique, pela falta 
de proposta do go-
verno sobre o fim do    
fator previdenciário. 

Governo e traba-
lhadores se reuniram 
no último dia 2, em 
Brasília, para uma 
nova rodada de nego-
ciação sobre mudan-
ças na aposentadoria, 
mas Garibaldi não 
teria levado nenhuma 
proposta para a dis-
cussão.

Atualmente o tra-
balhador precisa ter 

35 anos de contribui-
ção e 64 anos de idade 
para se aposentar inte-
gralmente.

A CUT defende a 
fórmula 85/95 para 
calcular as novas apo-
sentadorias. Com esta 
fórmula, o trabalhador 
precisa somar a idade 
com o tempo de servi-

ço. Se a soma for 85 
para mulher e 95 para 
homem o trabalhador 
teria direito a aposen-
tadoria  integral.

Mulher: 30 anos 
de contribuição + 55 
de idade = 85; ho-
mem: 35 de contri-
buição + 60 de idade 
= 95.
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Diversos trabalhadores 
têm procurado o Sindicato 
dos Metalúrgicos ou deixa-
do mensagens no site da en-
tidade [www.smetal.org.br] 
questionando o porquê da 
multa de R$ 960 mil apli-
cada pelo MPT (Ministé-
rio Público do Trabalho) à 
Flextronics, recentemente, 
não ser revertida aos traba-
lhadores que sofreram os 
danos morais que condena-
ram a empresa.

O departamento jurídico 
do Sindicato explica que as 
ações coletivas do MTP de-
vem, como prevê a legisla-
ção, ser aplicadas em orga-
nismo da sociedade. Essas 
ações, porém, não invali- A multa paga pela Flextronics, por acordo com o MPT, não prejudica em nada ações judiciais sobre assédio moral

Trabalhadores da Jimenez aprovaram proposta em assembleia nesta terça, 14
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Portanto, o trabalhador 
que se sentiu assediado mo-
ralmente pela fábrica deve 
recorrer à Justiça de forma 
individual contra a empre-
sa. Mesmo que já tenha sa-
ído da fábrica ele pode en-
trar com a ação, desde que 
sua saída ainda não tenha 
completado dois anos.

Para mais explicações, o 
trabalhador que se sente le-
sado deve marcar consulta 
com o departamento jurídi-
co do Sindicato pelo telefo-
ne 3334-5401 para receber 
mais orientações sobre o 
procedimento da ação que 
poderá ser proposta contra 
a Flextronics.

Multa de R$ 960 mil pelo Ministério 
Público não anula ações individuais

CASO FLEXTRONICS

Metalúrgicos de mais cinco 
empresas conquistam PPR

Os metalúrgicos da Tec-
sis, Jimenez e Isa, em Soro-
caba; e da Muller e Iperfor, 
em Iperó; aprovaram, nos 
últimos dias, acordos que 
garantem o programa de 
participação nos resultados 
(PPR) deste ano.

Na Tecsis, com 5 mil tra-
balhadores, o valor do PPR 
deste ano é 70% superior 
ao de 2010. As assembleias 
que aprovaram a propos-
ta aconteceram segunda, 
dia 13, nas nove plantas da 
empresa em Sorocaba. A 
primeira parcela será paga 
em julho e a segunda, em 
janeiro.

Na Isa, perfis de alumí-
nio, com 30 funcionários, 
a proposta foi aprovada em 
assembleia também nesta 
segunda. O valor é 10% su-
perior ao ano passado.

Na fundição Jimenez, 
com 80 funcionários, a pro-
posta foi aprovada na terça, 
14. O valor é 10% maior 
do que em 2010 e o PPR 
será pago integralmente em 
agosto.

Na Iperfor (250 trabalha-
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Syl não melhora PPR  
e trabalhadores param

Enquanto fábricas me-
talúrgicas de 30 funcioná-
rios reajustam o PPR em 
10% e empresas maiores 
aumentam a participação  
de 2011 em até 70%, a Syl 
Freios, que conta com 340 
funcionários em Soroca-
ba, quer reajustar o prêmio 
em apenas 8% este ano. A 
proposta da empresa cau-
sou indignação nos traba-
lhadores, que pararam a 
produção na tarde desta 
terça-feira, dia 14.

A paralisação é lide-
rada pelo Sindicato, que 

aguarda a empresa reto-
mar as negociações (o que 
não havia acontecido até o 
final da tarde de terça). 

Segundo o Sindicato, 
a paralisação continua até 
que a Syl melhore a pro-
posta de PPR. As reivindi-
cações são por valor maior 
e antecipação da primeira 
parcela, que a empresa 
quer pagar somente em se-
tembro.

Uma assembleia de tra-
balhadores na manhã desta 
quarta, dia 15, deverá ava-
liar o movimento.

dores) e na Muller (80), em 
Iperó, as propostas foram 
aprovadas sexta, dia 10.

Juntas, as cinco fábricas 
empregam quase 5.500 me-
talúrgicos.

 Rejeição
Já na Honeywell (anti-

ga Jurid), os trabalhadores 
rejeitaram, em assembleia 
nesta terça, 14, uma pro-
posta de PPR apresentada 
pela empresa. Eles reivin-
dicam um valor melhor de 
participação. 

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos comunicou à em-

presa que continua aberto a 
novas negociações.

Outra empresa que teve 
proposta de PPR rejeitada 
pelos trabalhadores, na se-
gunda, 13, foi a Prysmian. 
Sindicato, empresa e comis-
são interna voltaram a ne-
gociar nesta terça, 14. Mas 
não houve avanços. Uma 
nova negociação foi marca-
da para quinta-feira, 16. 

Os trabalhadores da 
Prysmian querem valor 
maior de PPR e não aceitam 
a promessa de pagamento 
melhor, chamado “plus”, 
que empresa quer adotar. Metalúrgicos da Syl querem valor melhor e pagamento imediato da primeira parcela

WWW.SMETAL.ORG.BR o portal do metalúrgico 
de Sorocaba e região



tel, Executivo Sênior de 
Planejamento da Tecsis, a 
capitalização torna as pers-
pectivas da empresa muito 
positivas. Para ele, esses 
recursos irão “reforçar nos-
sa atuação nos mercados da 
América do Norte e Europa, 
ampliarmos também a atua-

Pág. 4 Edição 637
Junho de 2011

Emenda do vereador 
Izídio de Brito (PT) à 
LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias), que pre-
vê a construção de um 
hospital municipal na ci-
dade, tem ganhado apoio 
nos últimos dias. A LDO 
é  a base para elaboração 
do Orçamento Municipal 
de 2011.

Um dos apoios che-
gou pela internet, onde foi 
criado um grupo de ami-
gos virtuais em prol da 
construção.

O vereador Caldini 
Crespo (DEM) foi um 
dos manifestantes na rede. 
Além de parabenizar Izí-
dio pela iniciativa, Cres-
po ainda sugeriu a região 
norte para construção do 
estabelecimento e a comu-
nidade para administrá-lo.

O vereador Ditão Ole-
riano (PMN) mudou de 
ideia. Depois de votar 

Izídio lidera luta para incluir hospital no orçamento bilionário de Sorocaba

Fabricante de pás é uma das líderes mundiais no segmento, mas salário ainda é baixo

Emenda do Hospital Municipal ganha 
apoios e Izídio trabalha pela aprovação

NOTAS RÁPIDAS

contra a emenda durante a 
primeira votação da LDO, 
dia 7, o parlamentar disse 
que na segunda votação 
[dia 7] votará a favor da 
emenda. O parlamentar 
ainda apresentou Projeto 
de Lei, que também pede 
a construção de um hospi-
tal municipal em Soroca-
ba.

“Fico feliz com a mu-
dança de posição do Ditão 
e espero que os outros co-
legas de plenário também 
reflitam sobre a importân-
cia dessa emenda. A ci-
dade precisa de mais um 
hospital”, diz  Izídio, que 
lembra que o orçamento 
de 2011 vai superar R$ 1,5 
bilhão.

 O parlamentar acres-
centa que até o dia da 
votação irá procurar ve-
reador por vereador para 
sensibilizá-los a votarem 
a favor da emenda.

Estado e Município divergem sobre hospitais psiquiátricos
Em conversa com os 

vereadores que integram 
comissão especial que in-
vestiga mortes em hospitais 
psiquiátricos de Sorocaba e 
região, no último dia 10, o 
médico João Márcio Gar-
cia, diretor da Divisão Re-
gional de Saúde (DIR-16), 

disse que a responsabilida-
de de fiscalização dos hos-
pitais psiquiátricos de Soro-
caba é da Prefeitura desde 
1990.

A informação contradiz 
a médica Maria Claro, res-
ponsável pelo departamento 
de saúde mental da Secreta-

ria Municipal de Saúde de 
Sorocaba. Em depoimento à 
mesma comissão, a médica 
disse que até agosto do ano 
passado a fiscalização des-
ses hospitais era de respon-
sabilidade da DIR.

Participaram da conversa 
com João Márcio os verea-

dores Izídio de Brito, Caldi-
ni Crespo, Coronel Rozendo 
e Luís Santos. 

A comissão, presidida 
pelo vereador Izídio, foi ins-
taurada depois que o petista 
tomou conhecimento de 400 
mortes nestes estabeleci-
mentos nos últimos 5 anos.

Sindicato fecha
As sedes do Sindicato dos 

Metalúrgicos em Sorocaba, 
Araçariguama, Iperó e Pie-
dade estarão fechadas nos 
próximos dias 23, 24, 25 e 26 
deste mês devido ao feriado 
de Corpus Christi. As sedes 
funcionarão normalmente até 
às 18h de quarta-feira, dia 22, 
e voltarão a abrir somente  às 
8h de segunda-feira, dia 27.

Dana promete investimento de 
R$ 240 milhões em Sorocaba

Torneio de Futgame

A Dana, fabricante de 
eixos automotivos, pro-
mete investir R$ 240 mi-
lhões em Sorocaba. A em-
presa comprou a fábrica 
chilena Sfico, que produz 
eixos para caminhões. A 
compra e a transferência 
da célula chilena para 
Sorocaba, dentro da atual 
planta da Dana, na Zona 
Industrial, deverá abrir 
mais 53 empregos dire-
tos e outros 23 indiretos, 
além da manutenção dos 
empregados atuais.

No dia 24 de julho, o 
Sindicato dos Metalúrgicos 
dará início ao 4° torneio 
de futebol de videogame 
[Futgame] da categoria. A 
competição é destinada ex-
clusivamente para sócios e 
dependentes e premiará os 
vencedores.

No ano passado a compe-
tição foi realizado no mês de 
agosto e reuniu 194 competi-
dores. Inscrições pelo e-mail:  
juventude@smetal.org.br

Encontro de bandas
Começaram na última 

semana os preparativos para 
a realização do 6° Encon-
tro de Bandas - Rock no 
Sindicato - promovido pelo 
Sindicato dos Metalúrgi-
cos. As apresentações serão 
nos dias 17 e 24 de julho. 
O encontro ainda faz parte 
das comemorações do Dia 
Mundial do Rock, celebrado 
em 13 de julho. Para parti-
cipar, a banda deve conter 
integrantes metalúrgicos. 
Inscrições pelo e-mail: 
juventude@smetal.org.br
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Como foi a primeira votação
Votaram a favor: Izidio de Brito, Caldini Crespo, 

Francisco França, Anselmo Neto e Tonão Silvano. 
Votaram contra: Ditão Oleriano, Vitor do Super José, 

Claudemir Justi, Emílio Ruby, Cláudio do Sorocaba 1, Hé-
lio Godoy, Irineu Toledo, João Donizeti, Engº. Martinez, 
Geraldo Reis, Luís Santos e Coronel Rozendo.

Ausentes: Neusa Maldonado (motivo de saúde), Mari-
nho Marte e Yabiku

Tecsis recebe US$ 480 milhões 
para expandir produção e vendas

Reportagem do jornal 
Cruzeiro do Sul, publicada 
domingo, 12, revelou que 
a Tecsis, fabricante de pás 
para energia eólica, instala-
da em Sorocaba, recebeu in-
vestimentos de 480 milhões 
de dólares para expandir 
suas operações.

Os recursos vieram do 
consórcio de investidores 
liderados pela Estáter, com 
participação do BNDES.

Atualmente a Tecsis de-
tém 50% do mercado norte-
-americano e 9% do merca-
do mundial.

Segundo Fernando Pre-

ção no mercado brasileiro, 
que hoje é um dos mercados 
de energia eólica mais pu-
jantes do mundo”.

Para o Sindicato, com 
perspectivas tão positivas, 
a empresa deveria pagar 
melhores salários e melhor 
PPR aos trabalhadores.

O presidente da em-
presa na América Latina, 
Harro Ricardo Schlorke 
Burmann, disse que op-
tou por Sorocaba pela 
localização da cidade e 
pelos benefícios fiscais 
que recebeu. Sorocaba 
abriu mão de taxas mu-
nicipais como aprovação 
de plantas (por 10 anos), 
além do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) 
e do Imposto Sobre Servi-
ços de Qualquer Natureza 
(ISSQN).

CRESCIMENTO


