
Emenda às diretrizes do Orçamento de Sorocaba para 2012, de iniciativa do vereador 
Izídio de Brito (PT), foi aprovada por unanimidade em segunda votação nesta terça-feira, dia 28

Alckmin esteve em Sorocaba em março deste ano para anunciar “investimentos e melhorias no CHS”
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Metalúrgicos de mais oito empresas 
garantem participação nos resultados

Fraude na saúde atinge governo de SP

Câmara aprova emenda de metalúrgico 
para construção de Hospital Municipal

SAÚDE EM SOROCABA

Investigações da Polí-
cia Civil e do Ministério 
Público sobre corrupção 
na saúde pública do esta-
do de São Paulo, inicia-
da no Conjunto Hospita-
lar de Sorocaba, avança, 
encontra irregularidades 
em hospitais de outros 
municípios paulistas e 
envolve homens de con-
fiança do governador 
Alckmin (PSDB).

As mais recentes propostas de participação nos resultados (PPR) foram aprovadas nos últimos dias pelos metalúrgicos da 
Apex Tool, do grupo Prysmian/SPF, Wobben, Honeywell, Zobor; todas em Sorocaba; e da Machan, em Votorantim. 

CSE na Metso 
defende voto 
consciente

CIPA
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PÁG. 3 

PÁG. 7

PÁG. 5

Movimentos 
sociais se reúnem 
na UFSCar

ENCONTRO

PÁG. 6 

Prefeitura recebe 
pedido do CSE da 
Martins e Martins

CUT organiza 
Dia Nacional de 
Mobilização

Metalúrgico da 
Iperfor perde 
braço na fábrica

Diretoria sindical 
define prioridades 
da gestão
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ESCÂNDALO NO CHS
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Vitória Metalúrgica
Todos os traba-

lhadores sorocaba-
nos, em especial os 
metalúrgicos, podem 
comemorar a primei-
ra vitória no embate 
travado pelo vereador 
Izídio de Brito (PT) 
na Câmara de Soro-
caba pela construção 
de um hospital públi-
co municipal em So-
rocaba.

Em sessão reali-
zada na manhã des-
ta terça-feira (28), a 
Câmara aprovou, por 
unanimidade, a inclu-
são de uma emenda 
do vereador Izídio à 
Lei de Diretrizes Or-
çamentária (LDO), 
peça importante na 
elaboração do Orça-
mento de Sorocaba 
para o ano que vem.

Em primeira vota-
ção, no dia 4, dos 17 
vereadores em plená-
rio, 12 votaram con-
tra a emenda. Nesta 
terça, porém, devido 
à articulação do ve-
reador, que ressaltou 
aos companheiros a 
importância da pro-
posta, a Câmara deci-
diu aprovar a emen-
da.

O projeto é do Izí-
dio, mas a vitória é 
de todos os trabalha-
dores, afinal, são vo-
cês e seus familiares 
os mais beneficiados 
com a construção de 
um novo hospital pú-
blico em Sorocaba.

É importante sa-

do leitor a fazer seu 
juízo de valor so-
bre a reportagem da 
primeira votação da 
emenda.

O segundo ponto 
de grande relevân-
cia foi a decisão de 
vários metalúrgicos 
tomarem a liberdade 
em cobrar o vereador 
sobre sua postura.

O episódio mostra 
que a decisão está, 
sim, nas mãos dos 
vereadores durante 
as sessões na Câma-
ra, mas revela, tam-
bém, que a força, em 
si, está com o povo.

É preciso acres-
centar, ainda, que a 
inclusão da emenda 
à LDO não garan-
te a construção do 
hospital. A popula-
ção sorocabana terá 
um longo caminho a 
percorrer até ver um 
novo hospital públi-
co erguido na cidade.

E a próxima ba-
talha não está longe. 
Ela deve começar 
assim que o prefeito 
Vitor Lippi enviar o 
projeto de lei do Or-
çamento de 2012 à 
Câmara, porque di-
ficilmente Lippi vai 
incluir verbas para 
construção do hospi-
tal.

Nesta hora os tra-
balhadores deverão 
iniciar nova batalha 
se quiserem, de fato, 
comemorar uma vi-
tória metalúrgica.

lientar, também, que 
pelo menos um verea-
dor, o Vitor do Super 
José, sofreu influência 
direta da categoria me-
talúrgica e mudou seu 
voto.

Na primeira vo-
tação ele havia sido 
contrário à emenda, 
mas com seu nome 
divulgado na Folha 
Metalúrgica, alguns 
metalúrgicos clientes 
do vereador em seu es-
tabelecimento comer-
cial o questionaram 
pela votação contrária 
à emenda.

A revelação do ve-
reador – feita em ple-
nário na sessão de ter-
ça - pode parecer algo 
de pouca importância, 
mas não é. 

Ela revela ao menos 
dois aspectos impor-
tantes. O primeiro diz 
respeito à importância 
da Folha Metalúrgica 
ao exercer o papel de 
informar o leitor-me-
talúrgico e, ao mesmo 
tempo, dar o direito 

Nesta hora os 
trabalhadores 

deverão 
iniciar nova 
batalha se 
quiserem, 

de fato, 
comemorar 
uma vitória 
metalúrgica.

Trabalhadores da 
Gerdau em diversas 
fábricas da empresa 
no mundo, inclusi-
ve no Brasil, país de 
origem da empresa, 
estão realizando pro-
testos devido à mor-
te de um funcionário 
dentro de uma fábrica 
do grupo na Espanha.

Gutiérrez Gonza-
les, de 40 anos, pai 
de uma criança de 7 
anos, faleceu no dia 
17 de junho, na fábri-
ca de Reinosa. O fato 
ocorreu há menos de 
um ano da morte de 

Morte de trabalhador da Gerdau na 
Espanha gera protestos no Brasil

Trabalhadores da Gerdau de Pindamonhangaba (SP) fazem minuto de silêncio
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outro metalúrgico, 
também na Espanha, 
na unidade da Gerdau 
em Basauri.

O Comitê Interna-
cional de Trabalha-
dores da Gerdau têm 
recomendado aos sin-
dicatos que organizem 
um minuto de silêncio 
nas fábricas do grupo 
ou encontrem outras 
formas de reivindicar 
mais segurança no lo-
cal de trabalho.

Comitê de Saúde
O Comitê também 

reivindica que o gru-

po Gerdau aceite a 
formação de um Co-
mitê Paritário Inter-
nacional de Saúde e 
Segurança.

Em Pindamonhan-
gaba, o sindicato 
local tem realizado 
frequentes protestos 
devido a acidentes de 
trabalho na fábrica 
Gerdau instalada na-
quele município.

Na região de Soro-
caba, a Gerdau possui 
duas fábricas, uma na 
cidade de Sorocaba e 
outra em Araçarigua-
ma.

SOLIDARIEDADE

Sindicato realiza assembleia de 
prestação de contas nesta quinta

Todos os metalúr-
gicos sindicalizados 
da região estão con-
vidados para uma 
assembleia nesta 
quinta-feira, dia 30, 
na sede do Sindica-
to em Sorocaba, na 
qual será apresen-
tada a prestação de 
contas da entidade 

referente ao ano de 
2010.

A primeira chama-
da para a assembleia 
será às 17h30. A se-
gunda chamada, na 
qual a prestação de 
contas poderá ser vo-
tada com qualquer nú-
mero de participantes, 
será às 18h30.

A diretoria esti-
mula a participação 
dos sócios nessa 
assembleia, na qual 
poderão conhecer a 
arrecadação, os gas-
tos e os investimen-
tos do Sindicato dos 
Metalúrgicos de So-
rocaba e Região no 
ano passado.

Sede de Sorocaba fica na rua Júlio Hanser, 140, Lajeado, perto da rodoviária
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Acordos de progra-
mas de participação nos 
resultados (PPR) foram 
aprovados em mais oito 
empresas metalúrgicas da 
região nos últimos dias. 
As aprovações acontece-
ram na Apex Tool (antiga 
Cooper Tools), nas três 
fábricas do grupo Prys-
mian/SPF, Wobben, Ho-
neywell (Jurid), Zobor e 
Machan. Juntas, essas fá-
bricas empregam mais de 
1.700 metalúrgicos. 

Todos os acordos apro-
vados prevêem reajuste 
bem acima da inflação  
no PPR. O Índice Nacio-
nal de Preço ao Consu-
midor (INPC), medido 
pelo IBGE, acumulado 
dos últimos 12 meses está 
em 6,44%. Já os reajus-
tes nos acordos variaram 
entre 10% e 68%, como 
foram os casos da Ho-
neywell e da Wobben, 

Funcionários da Honeywell durante assembleia de aprovação do PPR de 2011

Na Wobben os trabalhadores também aprovaram proposta negociada com a empresa
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respectivamente.
O Sindicato dos Me-

talúrgicos não está divul-
gando os valores do PPR 
para não influenciar nas 
negociações em anda-
mento em outras fábricas.

A assembleia que 
aprovou o acordo na 
Apex aconteceu nesta 
terça, dia 28. No dia an-
terior, segunda, 27, foram 
aprovadas as propostas 
na Honeywell, Zobor e 
Machan. Na Wobben e 
no grupo Prysmian/SPF 
as assembleias foram re-
alizadas em meados deste 
mês.

Bauma
Na manhã desta quar-

ta-feira, 29, haverá as-
sembleia para votação de 
uma proposta de PPR na 
empresa Bauma, em So-
rocaba, que emprega cer-
ca de 370 metalúrgicos.

Metalúrgicos de mais oito 
empresas conquistam PPR

Sindicato cobra PPR para 
terceirizados nas ZFs

Os dirigentes sindicais 
que atuam no grupo ZF 
aguardam há duas sema-
nas resposta das empre-
sas [ZF Brasil, Sistema e 
Lemforder] sobre a pauta 
de reivindicação de PPR 
para os trabalhadores da 
empresas terceirizadas 
que prestam serviço nas 
três plantas do grupo.

Os trabalhadores nas 
empresas-mãe já foram 
contemplados com acor-
dos do PPR de 2011, 
“mas os funcionários das 
terceirizadas ainda não”, 
alerta o dirigente Cléris-
ton Cristóvão Pereira.

O sindicalista espe-
ra que as reuniões para 
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Ailton da Silva, o Madruga, durante assembleia na Lupatech

Sindicato exige que terceirizados no grupo ZF também tenham PPR

Propostas são rejeitadas 
na Sidor, Telcon e Lupatech

Os metalúrgicos da Si-
dor e da Telcon, em Soroca-
ba, e da Lupatech, em Ipe-
ró, rejeitaram esta semana 
propostas de PPR apresen-
tadas pelas empresas.

No grupo Telcon (for-
mado por três empresas 
em Sorocaba), os traba-
lhadores rejeitaram a pro-
posta na segunda-feira, dia 
27. Os cerca de 220 traba-
lhadores do grupo querem 
que a empresa diminua as 
metas exigidas para rece-
ber o PPR. 

Já na Sidor, a rejeição 

aconteceu em assembleia 
na tarde desta terça-feira, 
28. Os metalúrgicos reivin-
dicam uma nova proposta, 
que atenda suas expectati-
vas quanto a valor e metas.

Na Lupatech (antiga 
Tecval), a rejeição tam-
bém aconteceu na terça, 
28. Os aproximadamente 
180 funcionários querem 
valor melhor de participa-
ção nos resultados.

O Sindicato informa às 
empresas que está dispos-
to a dar continuidade às 
negociações.

discutir o benefício dos 
terceirizados comecem em 
breve e pede, também, que 
os trabalhadores se mante-

nham unidos, caso haja 
necessidade de paralisa-
ção para se conquistar o 
PPR.
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O metalúrgico Rena-
to Orlando Mainardes, 35 
anos, se recupera em casa 
de um acidente de trabalho 
sofrido no último dia 15 na 
linha de produção da meta-
lúrgica Iperfor, instalada em 
Iperó. Ele perdeu parte do 
braço esquerdo e a ponta do 
polegar da mão direita.

As causas do acidente 
continuam a ser investiga-
das, mas colegas de trabalho 
da vítima revelam que o ex-
cesso de horas extras pode ter 
colaborado com o acidente.Trabalhador acidentado está em casa e passa bem 

Trabalhador sofre mutilações 
durante acidente de trabalho

União e greve fazem Syl atender reivindicação dos metalúrgicos
Em assembleia no último 

dia 17, os trabalhadores da 
Syl Freios, em Sorocaba, 
aprovaram um acordo de 
participação nos resultados 
(PPR) apresentado pela em-
presa e encerraram uma gre-
ve iniciada dois dias antes.

Os metalúrgicos da Syl 
terão um reajuste de 25% 
em relação ao PPR do ano 
passado; os dias parados 
não serão descontados e, a 
partir do dia 15 deste mês, 
todos os funcionários terão 
direito a desjejum gratuito. 
A primeira parcela do PPR 
será paga em setembro.
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IPERFOR

Como foi

Renato forjava uma en-
grenagem quando um calço 
usado no serviço caiu, bateu 
no pedal e acionou o ‘marte-
lo’ da máquina.

O funcionário teve o 
braço esquerdo arrancado 
pouco abaixo do cotovelo. 
O ‘martelo’ também atingiu 
a mão direta do funcionário, 
arrancando-lhe parte do po-
legar.

Renato se recupera bem, 

mas continua abalado psico-
logicamente devido às muti-
lações.

O trabalhador é casado, 
mora em Iperó e tem duas 
filhas. Ele está na Iperfor 
desde novembro de 2004, 
onde trabalha como fresa-
dor.

O Sindicato dos Metalúr-
gicos - através do sindica-
lista Valdeci Ribeiro Lima, 
integrante do Comitê Sin-
dical de Empresa (CSE) na 
Iperfor - acompanha o caso.
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Greve de dois dias fez empresa rever proposta do PPR de 2011

Quando a paralisação foi 
iniciada, a empresa oferecia 
apenas 8% de reajuste no 
PPR. Os valores do prêmio 
não são divulgados pelo 
Sindicato para não influen-
ciar negociações semelhan-
tes que estão em andamento 
na categoria.

“Todos os trabalhadores 
e trabalhadoras da Syl estão 
de parabéns. Foi a mobiliza-
ção e a união de todos que 
trouxeram essa conquista”, 
afirma Alex Sandro Basílio, 
um dos três integrantes do 
Comitê Sindical de Empre-
sa (CSE) na Syl.

Prefeitura se compromete a rever 
estacionamento dos trabalhadores

Representantes do Co-
mitê Sindical de Empresa 
(CSE) na Martins & Martins, 
metalúrgica instalada na zona 
urbana de Araçariguama, se 
reuniram com assessores da 
prefeitura daquela cidade 
para discutir a proibição de 
estacionamento na avenida 
Nicolau Ferreira de Souza, 
no bairro Terra Baixa.

Com a proibição, há dois 
meses, os trabalhadores fi-
caram sem lugar para esta-
cionarem seus veículos. Os 
metalúrgicos entregaram 
um abaixo assinado com  96 
assinaturas, que pede a sus-

ARAÇARIGUAMA

pensão da proibição até que 
a empresa se transfira para 
a zona industrial do municí-
pio, como prevê a direção da 
fábrica.

“Fomos bem recebidos 
[na prefeitura] e eles assegu-
raram que vão analisar o pe-
dido dos trabalhadores com 
brevidade”, diz o dirigente 
sindical João de Moraes Fa-
rani.

Atualmente os trabalha-
dores são obrigados a esta-
cionar seus veículos longe 
da fábrica. Muitos já foram 
vítimas de furtos e de vanda-
lismos.  
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O sindicalista João Farani durante encontro com representante da prefeitura de Araçariguama
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A corrupção identifica-
da pela Polícia Civil e pelo 
Ministério Público recen-
temente no Conjunto Hos-
pitalar de Sorocaba (CHS) 
pode estar espalhada por 
pelo menos 18 hospitais 
públicos em todo o estado 
de São Paulo e ter atingido 
o alto escalão do governa-
dor Geraldo Alckmin, do 
PSDB.

Depois da prisão do en-
tão diretor do CHS, Heitor 
Consani, e outras 12 pesso-
as, no último dia 16, duran-
te a operação Hipócrates, as 
investigações identificaram 
o ex-secretário estadual de 
Lazer, Esportes e Juventu-
de, Jorge Roberto Pagura, 
como integrante do esque-
ma de corrupção.

Ele deverá ser intimado 
em breve para depor sobre Heitor Consani, então diretor do CHS, recepciona o governador Geraldo Alckimin em visita ao hospital em março deste ano
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Psua participação no esquema.
Além do foco em So-

rocaba, as investigações 
trabalham com indícios de 
corrupção identificada ao 
menos em outros 17 hos-
pitais públicos paulistas, 
principalmente na Capital e 
Grande São Paulo.

As investigações tam-
bém apontaram indícios 
contra o ex-coordenador 
de Saúde, Ricardo Tardelli, 
que também terá que depor. 
Pagura e Tardelli se afas-
taram do governo recente-
mente, mas foram  flagra-
dos em escutas telefônicas 
gravadas com ordem da 
justiça.

Durante a operação, 12 
pessoas foram presas, mas 
todas já estão soltas. As in-
vestigações, porém, conti-
nuam.

Corrupção do CHS está 
espalhada por todo o estado

Consani foi indicado 
por Vitor Lippi

O diretor do CHS,  Hei-
tor Consani, preso no dia 16 
acusado de chefiar o bando 
em Sorocaba, havia assumi-
do o comando do Conjunto 
Hospitalar no começo deste 
ano. Ele foi nomeado pelo 
governador Geraldo Alck-
min, mas seu nome foi in-
dicado pelo prefeito Vitor 
Lippi, que queria um soro-
cabano de “confiança” no 

Rombo pode chegar a R$ 147 milhões
Segundo números di-

vulgados pela imprensa, 
o rombo nos 18 hospitais 
públicos do Estado de São 
Paulo pode chegar a R$ 
147 milhões. Os prejuízos 
aos pacientes, porém, não 
têm como ser avaliados.

Somente em Sorocaba, 
no dia da operação, a Po-
lícia Civil e o Ministério 
Público estimaram o rom-

bo em R$ 2 milhões, com 
prejuízo a pelo menos 300 
mil pacientes.

O desfalque
Ainda segundo as in-

vestigações, médicos e 
enfermeiros fraudavam os 
hospitais recebendo por 
plantões não realizados. 
Havia médico com plan-
tão de 36 horas seguidas 

de trabalho e, em outros 
casos, de pofissionais que 
faziam plantão ao mes-
mo tempo em mais de um 
hospital.

Os profissionais tam-
bém roubavam os cofres 
públicos licitando próte-
ses de alta tecnologia, mas 
implantavam material de 
qualifidade inferior nos 
pacientes.

comando da instituição.
Mas Consani não foi o 

único indicado por Lippi a 
dar vexame ao prefeito. Ao 
longo dos seus sete anos e 
meio de governo, o prefeito 
já se especializou em indi-
car nomes de pessoas que se 
envolvem em escândalos. 
Foram 9 nomeações erra-
das; muitos dos nomeados 
foram presos em flagrante.

Veja os indicados por Lippi e os motivos das quedas
1 - Maurício Biazotto Corte - secretário de Governo - foi preso acusado de envol-
vimento em um esquema de corrupção na concessão de alvarás de licença para 
postos de combustíveis

2 - José Dias Batista Ferrari - secretário de Desenvolvimento Econômico - também 
chegou a ser preso envolvido no mesmo esquema que participava Biazotto.

3 - Ricardo Barbará - secretário de Habitação - caiu por problemas com
a Justiça de Itapetininga

4 - Januário Renna - secretário de Administração - foi preso em flagrante
com três menores em um motel de Itu. Ele ainda é acusado pelo Ministério Público de 
ter praticado pedofilia e exploração sexual contra nove meninas.

5 - Domingos de Abreu Vasconcelos Neto - secretário de Segurança Comunitária 
- caiu ao ser acusado pelos vereadores de abuso de poder e permitir “truculência” às 
atuações da Guarda Municipal.

6 - Daniel de Jesus Leite - secretário de Administração - acusado de favorecer em-
presa da família com lei de incentivo fiscal municipal e ainda montar um escritório de 
comércio na China, sem autorização da Câmara.

7 - Lauro Mestre - secretário de Negócios Jurídicos - caiu porque, além de repre-
sentar a prefeitura juridicamente, também movia processo contra a própria prefeitura.

8 - Milton Palma - secretário de Saúde - caiu porque comissão de vereadores que 
investiga mortes em hospitais psiquiátricos descobriu que Milton tinha relações co-
merciais com esses hospitais.

9 - Heitor Consani - diretor do CHS - foi preso no último dia 16, acusado de integrar 
uma quadrilha de médicos e enfermeiros que fraudavam o hospital. A nomeação de 
Heitor coube ao Estado, mas seu nome foi indicado pelo prefeito Lippi.

CHARGE: ESCÂNDALO CHS 

WWW.SMETAL.ORG.BR
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Os integrantes do comitê 
sindical de empresa (CSE) e 
alguns candidatos à Cipa na 
Metso Equipamentos (anti-
ga Faço II) estão realizando 
uma campanha que pede aos 
trabalhadores o voto cons-
ciente nas eleições de Cipa, 
que serão realizadas dia 15 
de julho.

“Temos conversado bas-
tante com os companhei-
ros para que não troquem 
seu voto por promessas de 
churrasco ou outros brindes. 
Defendemos o voto nos can-
didatos a cipeiro que real-
mente tenham compromisso 
com a segurança e o bem- 
estar dos trabalhadores”, 
afirma Ozéias Carlos Beltra-
mo, que é membro do CSE e 
candidato à Cipa. 

Além de Ozéias, o tam-
bém candidato Mário, do 

Ozéias Carlos Beltramo faz parte da renovação sindical na planta da Metso

Os estudantes foram recepcionados no auditório Wilson Fernando da Silva, o Bolinha, na sede de Sorocaba
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cipando da campanha, que 
conta com o apoio de diver-
sos trabalhadores do chão 
de fábrica. Já o Adilson, da 
solda, demitido durante a ca-
rência da estabilidade como 
cipeiro, está lutando na Jus-
tiça para poder se candidatar 
de novo e participar da cam-
panha.

CSE recente
Desde 1994 os traba-

lhadores da Metso estavam 
sem representação sindical 
interna. Nas eleições sindi-
cais deste ano, foram eleitos, 
além de Ozéias na unidade 
de equipamentos, outros 
dois membros de CSE na 
Metso fundição: Alessandro 
Pereira Oliveira e Francisco 
Lucrécio Junior.

“Queremos resgatar a 

CSE na Metso faz campanha 
pelo voto consciente para Cipa

Estudantes da UFRJ fazem 
pesquisa sobre metalúrgicos

Um grupo de 32 estu-
dantes do curso de Geogra-
fia da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), 
sob a coordenação do pro-
fessor Rafael Straforini, 
visitou o Sindicato dos Me-
talúrgicos de Sorocaba no 
último dia 15 para pesqui-
sar a história da entidade e 
suas formas de atuação tra-
balhista e social.

UFSCar promove encontro 
de movimentos sociais
O campus da UFSCar 

Sorocaba promove, nes-
ta sexta e sábado, dia 1 e 
2, o “I Encontro UFSCar 
de Movimentos Sindicais 
e Sociais da Região de 
Sorocaba”. O evento faz 
parte das comemorações 
dos 5 anos de implantação 
da universidade na cida-
de. O objetivo é integrar 
estudantes e professores 
da instituição com os mo-
vimentos locais, por meio 
de exposições e debates 
sobre a atuação, a história 
e os desafios dessas orga-
nizações sociais.

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos têm participado 
da organização do evento 
e fará parte de mesas de-
batedoras do encontro. No 
total, 38 organizações já 
confirmaram presença.

A meta da UFSCar é, a 
partir desse primeiro en-
contro, viabilizar parce-
rias entre a universidade e 
os movimentos sindicais e 
sociais.

As inscrições estão 
abertas e a participação é 
gratuita. A abertura será 
dia 1, às 18h, no campus 
da UFSCar, na Rodovia 
João Leme dos Santos km 
110. Já no dia 2, as mesas 
temáticas e o encerramen-
to do evento serão reali-
zadas no Núcleo UFSCar 
ETC,  na rua Maria Cin-
to de Biaggi, 130, Jardim 
Santa Rosália, Sorocaba.

Mais informações: 
3229-5901 ou no blog en-
controufscarmovimentos-
sociais.blogspot.com

A pesquisa de campo, 
da disciplina Geografia Re-
gional, busca descobrir o 
porquê da “desconcentra-
ção” da indústria paulista e 
o nascimento dos diversos 
pólos industriais, inclusive 
no interior do estado.

Os estudantes assistiram 
palestras e fizeram pergun-
tas aos sindicalistas sobre a 
história do movimento ope-

rário em Sorocaba.
Pelo Sindicato, parti-

ciparam do evento Ade-
milson Terto da Silva e 
Alex Sandro Camargo, 
presidente e diretor admi-
nistrativo do Sindicato, 
respectivamente, além dos 
ex-presidentes Geraldo Ti-
totto Filho, Carlos Roberto 
de Gáspari e Izídio de Bri-
to.

Cipa atuante, como ferra-
menta de melhorias para 
os trabalhadores”, afirma 
Ozéias.

A Cipa é uma comissão 
paritária, onde a empresa 
indica metade dos integran-
tes e os funcionários elegem 

a outra metade. “Por isso, 
trabalhador não pode votar 
em candidatos atrelados ao 
patrão”, afirma Ozéias.

SOROCABA
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A Câmara de Soroca-
ba aprovou por unanimi-
dade na manhã desta ter-
ça-feira (28), emenda do 
vereador Izídio de Brito 
(PT) à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), 
que prevê a contrução do 
Hospital Público Munici-
pal (HPM) de Sorocaba. 
Na primeira votação,  a 
emenda havia sido rejei-
tada.

A inclusão da emen-
da do HPM não garan- 
te a construção do hos- 
pital, mas abre caminho 
para que o prefeito Vitor 
Lippi (PSDB) reserve di-
nheiro no orçamento do 
ano que vem para que 
o hospital venha a ser 
construído. 

“A aprovação da 
emenda mostra que 
um hospital munici-
pal não é vontade mi-
nha; é um desejo da  
população, de todos  
os participantes da 6ª 
conferência [da sáude], 
que foi referendado pelos 
vereadores. Agora basta 
o prefeito ter vontade po-
lítica”, diz Izídio.

O orçamento de Soro-
caba para o ano que vem 
deverá chegar a R$ 1,7 
bi.  “Se Sorocaba ficar 
sem hospital municipal 
no ano que vem será por 
falta de vontade política, 
não por falta de dinhei-
ro”, conclui Izídio. 

Câmara aprova emenda 
do Hospital Municipal

CUT realiza mobilização nacional dia 6
A CUT promove, no 

dia 6 de julho, o Dia Na-
cional de Mobilização, 
que reivindica diversas 
melhorias para a classe 
trabalhadora. A Central 
recomenda que todos os 
sindicatos filiados do país 
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promovam atividades nesse 
dia para dar visibilidade à 
pauta de reivindicações.

A pauta da CUT é com-
posta por 10 itens: Lança-
mento da Campanha Salarial 
dos sindicatos filiados que 
têm data-base no segundo 

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

Importância metalúrgica
A Folha Metalúrgica 

colaborou na aprovação 
da emenda. Durante ses-
são de terça, o vereador 
Vitor do Super José (foto) 
revelou que foi procurado 
por trabalhadores metalúr-
gicos logo após a Folha ter 
publicado que o parlamen-
tar havia votado contra a 
emenda.

Diante da cobrança, 
o vereador, que exibiu 
um exemplar da Folha 
Metalúrgica no plenário, 
mudou de opinião e votou 
a favor da emenda do hos-
pital.   

semestre; Mais e melhores 
empregos e salários;  Redu-
ção da Jornada sem redução 
de salários; Fim do Fator 
Previdenciário; Combate à 
precarização do trabalho e à 
terceirização; 

E mais: Reforma Agrária 

e políticas agrícolas; Apro-
vação do Plano Nacional 
de Educação; Reforma 
Política e Tributária; Por 
uma nova estrutura sindi-
cal; Pelo Fim do Imposto 
Sindical com Liberdade e 
Autonomia Sindical.

Novidade na web
O setor de comunicação 

do Sindicato dos Metalúrgi-
cos (Imprensa SMetal) e o 
ilustrador Clayton Esteves 
produziram uma animação 
para TV e internet sobre 
como funcionam algumas 
leis trabalhistas e a impor-
tância da campanha salarial 
da categoria. O vídeo, que 
tem como protagonistas os 
personagens dos quadri-
nhos publicados na Folha 
Metalúrgica, tem 3 minu-
tos de duração.  Assista em  
www.smetal.org.br/videos

Izídio de Brito, ex-presidente do Sindicato, representa os metalúrgicos na Câmara Municipal de Sorocaba

O vereador Vitor do Super José na tribuna da Câmara com a Folha Metalúrgica que influenciou em sua votação 
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Está parado no Superior 
Tribunal Federal (STF) o 
julgamento de 4 Manda-
dos de Injunção (MI), cujos 
autores da ação reclamam 
o direito de receber o avi-
so prévio proporcional por 
tempo de serviço trabalha-
do.

O artigo 7º da Constitui-
ção Federal de 1988 asse-
gura esse direito ao traba-

Dirigentes sindicais participam de seminário e aprovam propostas para os três anos de mandato da nova diretoria

STF pode decidir sobre 
aviso prévio proporcional

NOTAS RÁPIDAS

lhador, mas a matéria não 
foi regulamentada, por isso 
não é aplicada até hoje.

De acordo com interpre-
tações do STF até agora, 
além dos 30 dias mínimos 
de aviso prévio a que o tra-
balhador tem direito, se de-
mitido sem justa causa, ele 
teria mais 10 dias de aviso 
prévio por ano trabalhado. 
Em 5 anos o trabalhador 

Diretoria plena se reúne e 
define prioridades do mandato

Criar a fundação Wil-
son Fernando da Silva [o 
Bolinha], ampliar as ações 
do Sindicato para proteger 
a saúde do trabalhador e 
fortalecer toda a categoria 
para se conquistar bandei-
ras de luta da CUT, como 
a redução de jornada sem 
redução de salário, foram 

Torneio de futsal
O campeonato de inver-

no de futsal dos metalúrgi-
cos começa neste domingo, 
dia 3, no ginásio do clube 
de campo da categoria, no 
Éden, em Sorocaba. O clube 
está fechado para reforma 
administrativa, mas a quadra 
será liberada para o torneio. 
A tabela completa dos jogos 
deste domingo estará no site 
do Sindicato (www.smetal.
org.br) a partir desta quinta, 
30. Mais informações pelo 
telefone 9716-3650.

Rock no Sindicato

Futgame

As inscrições para ban-
das interessadas em tocar 
no encontro anual de ban-
das de rock promovido pelo 
Sindicato dos Metalúrgicos 
terminam às 18h desta sex-
ta-feira, dia 1º. Para parti-
cipar a banda deve ter pelo 
menos um metalúrgico entre 
seus integrantes. A inscrição 
deve ser feita por telefone 
(15) 3334-5400, com Lati-
no. O Encontro acontece nos  
dias 17 e 24 de julho. Mais 
informações nos próximos 
dias em www.smetal.org.br

As inscrições para o 4º 
torneio de futgame reali-
zado pelo Sindicato dos 
Metalúrgicos em Sorocaba 
terminam no próximo dia 
8 de julho. A competição é 
destinada a sócios do Sindi-
cato e dependentes. Para se 
inscrever basta enviar nome 
e telefone para o email ju-
ventude@smetal.org.br. No 
campo “assunto” deve-se es-
crever “pedido de inscrição 
para game”. Mais informa-
ções nos próximos dias em  
www.smetal.org.br

Je
su
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ice

nte

teria mais 50 dias de aviso 
prévio para cumprir ou ser 
indenizado.

 Os 4 Mis eram julga-
dos semana passada, mas 
o ministro Gilmar Mendes, 
relator do processo, deci-
diu suspender o julgamento 
para que o tema seja melhor 
debatido.

O ministro acrescentou 
que o Poder com legitimi-

dade para regulamentar o 
assunto é o Congresso Na-
cional.

“Este é mais um assunto 
que nos interessa. Por isso 
vamos cobrar dos nossos 
parlamentares a regulamen-
tação desse artigo para que 
o trabalhador conquiste esta 
proporcionalidade”, diz o 
dirigente sindical Adilson 
Faustino, o Carpinha.

algumas das principais de-
cisões tomadas pelos di-
rigentes do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Sorocaba 
e Região.

As decisões, discutidas 
em grupos e votadas em 
plenárias, farão parte do 
relatório do primeiro semi-
nário da diretoria plena do 

Sindicato dos Metalúrgi-
cos, eleitos em dois turnos 
nos meses de fevereiro e 
março.

O encontro contou com 
a participação de mais de 
100 dirigentes sindicais en-
tre os dias 20, 21 e 22 de ju-
nho, na cidade de Louveira, 
região de Campinas.

A nova diretoria do Sin-
dicato conta com 130 diri-
gentes sindicais eleitos pela 
Chapa 1, encabeçada por 
Ademilson Terto da Silva.

O mandato de todo o 
grupo será de 3 anos e a en-
tidade representa 44 mil tra-
balhadores de Sorocaba e 
outras 13 cidades da região.

QUADRINHOS: VEM AÍ, CAMPANHA SALARIAL 2011


