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PPR da categoria injeta R$1,6 
milhão na economia da cidade

Os acordos de 
PPR (Programa de 
Participação nos 
Resultados) fecha-
dos entre traba-
lhadores e empre-
sas metalúrgicas 
de Iperó vão inje-
tar mais de R$ 1,6 
na economia local. 
Esse valor, no en-
tanto, poderia ser 
ainda maior se 
o poder público 
olhasse com mais 
atenção para o 
parque industrial 
e incentivasse a 
vinda de mais em-
presas para o mu-
nicípio.

Moradores do Capoavinha 
reivindicam melhorias

Esquecidos pelo Poder Público, os 
moradores do bairro Capoavinha for-
maram uma comissão para cobrar do 
prefeito e dos vereadores melhorias 
para o local. Os moradores reclamam 
da falta da coleta de esgoto, de ilumi-
nação pública e de asfalto, além do 
excesso de caminhões que foram des-
viados para o bairro.

Estrada Iperó/Sorocaba 
vira rota da morte

Sindicato 
promove  
1º Torneio 
de Truco
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PÁG. 4

PÁG. 2

PÁG. 2Além de melhorar a qualidade de vida dos metalúrgicos, o PPR da categoria também ajuda a aquecer a economia local, principalmente o comércio e o setor de serviços
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Sindicato promove 
1º Torneio de Truco

No dia 9 de outubro, a sede do 
sede do Sindicato dos Metalúrgi-
cos em Iperó, que fica em frente 
à praça da Matriz, realizará o pri-
meiro torneio de truco da catego-
ria metalúrgica no município.

Para se inscrever, o jogador 
deve procurar a secretaria do 
Sindicato, na rua Samuel Domin-
gues, 47, Centro.

Para metalúrgicos não-sócios 
e trabalhadores de outras catego-
rias, a taxa de inscrição custa R$ 
15 por dupla. Já para os sócios do 
Sindicato a inscrição é gratuita.

Premiação:
1º lugar: troféu e medalhas
2º lugar: troféu e medalhas
3º Lugar: troféu e medalhas

Mais informações pelo telefo-
ne 3266-1888.

Metalúrgicos injetam R$ 1,6 
milhão na economia de Iperó

Os trabalhadores do ramo me-
talúrgico em Iperó vão injetar mais 
de R$ 1,6 milhão na economia local 
nos próximos meses. O montante 
é resultado da conquista do PPR 
(Programa de Participação nos Re-
sultados) de 2011 que os metalúr-
gicos de 8 empresas negociaram 
junto aos seus patrões.

A união e a mobilização dos tra-
balhadores foram determinantes 
para que os dirigentes do Sindicato 
dos Metalúrgicos e os integrantes 
da comissão de PPR de cada empre-
sa fechassem bons acordos.

“[1,6 milhão] é um valor signi-
ficativo que ajuda a movimentar o 
comércio e os serviços locais, se-

tores importantes da economia do 
Município. Infelizmente em Iperó 
o prefeito anda na contramão do 
crescimento e do desenvolvimento, 
quando não dá condições para que 
o Distrito Industrial se desenvolva 
e gere mais empregos”, diz o diri-
gente sindical Almiron.

PPRs fechados:

Wika,  Iperfor, Muller, 
Ibrav, Lupatech, Prado, 
JMO e BS Bikes
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Trabalhadores da Lupatech estão sempre mobilizados na luta por benefícios

Na Iperfor a união dos funcionários tem sido determinante pelas últimas conquistas

Metalúrgicos da Wika também se uniram na conquista da participação nos resultados Torneio será no salão da sede de Iperó



Moradores do Capoavinha se 
mobilizam e cobram melhorias

Os moradores do bairro Capoa-
vinha cobram resposta do senhor 
prefeito e dos vereadores de Ipe-
ró sobre melhorias naquele local. 
Além de fazer um relatório dos 
problemas do bairro, eles também 
formaram uma comissão que espe-
ra ser recebida pelas autoridades 
locais para tratar do abandono da 
vila.

O bairro é carente desde sua fun-
dação, mas há três anos, quando o 
trânsito de caminhões da cidade foi 
desviado para lá e a pavimentação 
não foi concluída, os moradores 
têm convivido com a poeira e lama, 
provocadas pelo excesso de veícu-
los.  

A decisão de enviar um relatório 
dos problemas do bairro foi tomada 
no último dia 17 de agosto durante 
reunião realizada na sede do Sindi-
cato dos Metalúrgicos em Iperó.

Participaram da reunião vários 
moradores do Capoavinha e os dire-
tores do Sindicato dos Metalúrgicos 

em Iperó Sérgio Almiron, Edson Do-
nizete Marciano, o Pretinho, Rivan 
Moraes de Lima e os funcionários 
do Sindicato Luiz Popst, o Luizinho, 
e Aparecido Nonato. Valdecir Ribei-
ro Lima, também dirigente sindical, 
não pôde participar da reunião.

Entres os principais problemas 
do bairro estão a falta de asfalto, 
principalmente na rua Wika Úrsula 
Wiegand, para onde o trânsito de 
caminhões da cidade foi desviado. 
“Os moradores enfrentam ‘nuvens’ 
de poeira devido ao excesso de ve-
ículos desde 2008. As crianças e os 
idosos, com problemas respirató-
rios, e as donas-de-casa, com a su-
jeira, são os mais prejudicados”, diz 
Luizinho.

Além da falta de asfalto, os mo-
radores também sofrem com a falta 
de iluminação pública e de coleta 
de esgoto, que corre a céu aberto. “A 
falta de esgoto prejudica a saúde e a 
falta de iluminação traz inseguran-
ça”, conclui Luizinho.

WWW.SMETAL.ORG.BR o portal do metalúrgico de Sorocaba e região
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Fotos mostram o estado de abandono do bairro Capoavinha, onde a poeira e o esgoto a 
céu aberto colocam em risco a saúde das pessoas; moradores montaram comissão para 
cobrar melhoria da Prefeitura e da Câmara de Vereadores; Abaixo, metalúrgicos mostram 
placa que indica que o governo federal liberou dinheiro para ser investido no bairro



Servidores Públicos 
Municipais refundam 
sindicato em Iperó

Os funcionários públicos do mu-
nicípio de Iperó contam, desde o úl-
timo dia 19, com um sindicato para 
ajudar na organização dos trabalha-
dores no local de trabalho, na luta 
por reajustes salariais descentes e 
mais benefícios para a categoria.

A falta de plano de carreira e a 
desvalorização dos servidores mu-
nicipais de Iperó são alguns dos pro-
blemas antigos que afetam a maio-
ria dos funcionários. Sem plano de 
carreira, os salários se achatam, o 
que desmotiva muitos servidores 

públicos, refletindo na qualidade do 
atendimento à população.

 Na assembleia realizada no últi-
mo dia 18 os trabalhadores decidi-
ram pela refundação do Sindicato 
dos Servidores Públicos Munici-
pais de Iperó, que já existiu na ci-
dade.Mas que por falta de envolvi-
mento de parte dos servidores, foi 
desativado.

A refundação da entidade conta 
com apoio do Sindicato dos Meta-
lúrgicos em Iperó e da CUT (Central 
Única dos Trabalhadores), central a 

qual o Sindicato deverá ser filiado.
Na assembleia, os servidores 

presentes aprovaram por unanimi-
dade a refundação do sindicato, que 
deve ser independente e autônomo. 

O próximo passo será a eleição 
da nova diretoria que deverá traba-
lhar pela organização dos servido-
res no local de trabalho em prol dos 
seus direitos.

Servidores, participem! Unam-
-se para garantir os seus direitos 
e assim fortalecer cada vez mais o 
seu Sindicato.

Mais uma morte na estrada 
que liga Sorocaba a Iperó

A estrada Iperó/Sorocaba re-
gistrou mais um acidente grave na 
última quarta-feira (31), quando 
um senhor de 81 anos morreu no 
local e um taxista, que conduzia o 
veículo onde o idoso viajava, ficou 
gravemente ferido.

A morte do aposentado foi a oi-
tava registrada neste ano. Antes, já 
haviam morrido quatro oficiais do 
Centro Experimental de Aramar, 
uma  criança de 7 anos e um jovem 
de 22 anos e seu pai, um senhor de  
49 anos.

“Sabemos que a imprudência 
tem ajudado nesta triste estatísti-
ca, mas não podemos deixar de res-
saltar que o excesso de caminhões, 
a falta de acostamento e de faixa 
adicional também contribuem e 
muito para que esta estrada tenha 
provocado tantas  mortes”, diz Lui-
zinho.
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Imprudência dos motoristas, excesso de caminhões, falta de acostamento e falta de 
terceira faixa são os principais motivos do elevado número de mortes registradas na 
estrada Iperó/Sorocaba nos últimos meses


