CAMPANHA SALARIAL 2011

ASSEMBLEIA DECISIVA

Sexta-feira, 18h, no Sindicato em Sorocaba

Foguinho

Todos os metalúrgicos da região estão convocados (exceto do Grupo 3); haverá votação
para definir se o Sindicato assina ou não os acordos estaduais sobre reajuste de salários
AVISO PRÉVIO

Nova Lei
ainda gera
dúvidas

PÁG. 2

INTERNET

SMetal teve
34 mil acessos
em setembro
PÁG. 2

TRÂNSITO

ACORDO Schaeffler vai pagar
resíduos de PPR e abono de 2008

Mobilização faz
Urbes melhorar
av. Bardella
PÁG. 3

O acordo negociado entre empresa e Sindicato — e aprovado pelos trabalhadores esta semana (foto) — vai
beneficiar mais de 4 mil funcionários e ex-funcionários da fábrica. O valor pode chegar a R$ 550 por pessoa,
dependendo de quantos meses trabalhou na Schaeffler em 2008.
PÁG. 3

Sindicato patrocina
exposição fotográfica
Igreja São Judas Tadeu, bairro Central Parque, Sorocaba,
a partir do dia 20 deste mês,
quando começa a novena em
devoção ao santo.
PÁG. 4

Alexandre Lombardi

O Sindicato dos Metalúrgicos é um dos patrocinadores da mostra “Expressão de
Fé”, do fotógrafo Alexandre
Lombardi, que vai estar na

Sesispat começa na segunda-feira

Exposição reúne 30 fotos da novena de São Judas Tadeu de 2010

A 7ª Semana Sindical de Saúde e Prevenção a Acidentes de Trabalho (Sesispat) começa na segunda-feira, 24, com teatro em portas de fábricas metalúrgicas da região. A programação inclui palestras na sede do Sindicato e uma
PÁG. 4
trilha ecológica dia 29.
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Humanização do tratamento
Chegamos à sétima edição da Sesispat com a satisfação
de poder contar com
um número maior
de participantes a
cada ano e de contribuir para o debate sobre melhorias
na área de saúde do
trabalhador e de sua
família. Desde o início da promoção do
evento pelo Sindicato dos Metalúrgicos
a saúde do trabalhador e de sua família
sempre foram os
principais motivos
da existência das
atividades.
Um dos primeiros temas debatidos
sete anos atrás foi a
ilusão de que o número de acidentes
de trabalho estaria
diminuindo nas fábricas, quando sabíamos que esse problema estava sendo
substituído por um
número alarmante
de casos de doenças
ocupacionais.
E não foi preciso
esperar muito tempo para perceberem
que o número de
trabalhadores com
doenças ocupacionais havia, de fato,
crescido.
Também há poucos anos, a Sesis-

contamos
com a sua
presença
neste debate
para que,
juntos,
possamos
humanizar
a saúde do
trabalhador
pat buscou chamar a
atenção da sociedade
para o fato de que
os acidentes e doenças ocupacionais deveriam ser tratados
como problemas de
saúde pública, pois o
que estava em jogo
não eram os números
estatísticos, e sim vidas das pessoas e suas
estruturas familiares.
Até pouco tempo,
os casos mais conhecidos de doenças
do trabalho eram as
chamadas Lesões por
Esforços Repetitivos
(LER).
Mas atualmente,
com a crescente pressão dentro das empresas, os problemas psicológicos, causados
por estresse e assédio
moral no ambiente de
trabalho, somam-se
aos acidentes e LER
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causados pelo ritmo
intenso de produção.
Essa
somatória de fatores tem
feito o número de
trabalhadores com
problemas de saúde
aumentar consideravelmente, embora
a grande maioria
das empresas tenta
esconder esse fato.
Além disso, a enfermidade do trabalhador nem sempre
atinge só ele. Na
grande maioria das
vezes, a doença do
trabalhador provoca
consequências graves na sua família
também.
Este ano, a Sesispat convida você a
defender a humanização do tratamento dispensado ao
trabalhador, seja na
fábrica — por parte
da chefia — ou nos
estabelecimentos de
saúde — por parte
de profissionais da
área e pelos governos municipal, estadual e federal.
São por esses
motivos que contamos com a sua presença neste debate
para que, juntos,
possamos humanizar a saúde do trabalhador.
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Metalúrgicos de Sorocaba e Região
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Lei do aviso prévio de
90 dias entra em vigor,
mas deixa dúvidas
Já está em vigor a
lei de nº 12.506 que dá
ao trabalhador aviso
prévio de até 90 dias.
Mas o texto, aprovado
pelo Congresso Nacional e sancionado
pela presidenta Dilma
Rousseff no último dia
11, deixou algumas dúvidas.
A principal delas é
se o trabalhador que
pedir a conta também
deverá cumprir aviso
prévio maior que 30
dias, ou se esse aviso
estendido vale apenas
para o trabalhador que
for demitido.
Um decreto-lei do
governo, que voltará
a ser apreciado pelo
Congresso, é quem vai
esclarecer todas as dúvidas que a nova lei
gerou.
Para o empregado

que tem até um ano de
empresa a nova lei não
altera nada, ou seja, ela
continua com os mesmos 30 dias de direito
de aviso prévio. A partir daí, o trabalhador
terá direito a mais três
dias de aviso para cada
ano trabalhado.
Exemplo: Se o empregado tiver 21 anos
ou mais de empresa
ele continua com os 30
dias que já tinha direito, além de mais três
dias por ano, o que vai
totalizar 90 dias de aviso.
Para o secretário de
organização do Sindicato, Valdeci Henrique
da Silva, o Verdinho,
são os empresários que
querem polemizar. “Ela
[lei] foi feita para beneficiar os trabalhadores,
não as empresas”.

O dpto. jurídico
está buscando
informações
sobre as dúvidas:
• Quem atualmente
cumpre aviso prévio
será atingido pela
nova lei?
• Quem pede demissão terá que trabalhar
período superior a 30
dias? E se o trabalhador se recusar a
cumprir o aviso irá ter
desconto de mais de
30 dias nas verbas
rescisórias?
• Como fica a redução
da jornada para quem
optar por cumprir o
aviso prévio?
• O prazo para a
indenização artigo
9º da Lei 7.238 será
atingido pelos dias
que ultrapassarem o
atual trintídio?

Site dos metalúrgicos teve
34 mil acessos em setembro
Em setembro, o site
do Sindicato dos Metalúrgicos na internet
(www.smetal.org.br)
teve 34 mil acessos e
bateu recorde desde o
lançamento desse meio
de comunicação, há
pouco mais de um ano.
“O público do site
dos metalúrgicos é altamente
qualificado,
formador de opinião,
pois cada internauta navega cerca de 4 páginas
a cada acesso”, afirma
Marcelo Hespanhol, diretor da empresa Skyller, que desenvolveu o
site.
Como cada acesso
representa, em média,
quatro páginas visitadas, o site acumulou um

total de mais de 130 mil
exibições em setembro.
O campo de notícias,
especialmente
nesta
fase de campanha salarial, é o mais acessado.

WWW.
SMETAL.

ORG.BR

Os quatro vídeos produzidos pela imprensa
do Sindicato no mês
também foram bem procurados, com cerca de
2.300 exibições.

o portal do
metalúrgico
de Sorocaba
e região
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Assembleia nesta sexta vai votar

Foguinho

acordos estaduais dos metalúrgicos

Assembleia será nesta sexta-feira, às 18h, na sede do Sindicato em Sorocaba

Todos os metalúrgicos
da região — exceto os que
trabalham em empresas do
Grupo 3 — estão convidados para uma assembleia
nesta sexta-feira, dia 21, às
18h, na sede do Sindicato
em Sorocaba. Quem participar da assembleia vai votar propostas de acordos da
campanha salarial dos grupos 2, 8, 10 e fundições.
No Grupo 3 (autopeças,

forjarias e fábricas de parafusos) o acordo estadual foi
aprovado em assembleia no
último dia 6. Por isso a participação desses trabalhadores nesta sexta-feira é desnecessária.
“O Sindicato já firmou
acordos locais com dezenas
de empresas e as negociações continuam em muitas
outras. Mas chegou a hora
de definir também nossa

postura diante dos acordos
estaduais”, afirma Ademilson Terto da Silva, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região.
“Contamos com a participação de um número expressivo de trabalhadores
na assembleia desta sexta,
para definirmos juntos os rumos da campanha salarial de
todos os metalúrgicos este
ano”, conclui Terto.

da divulgação das metas do
acordo de PPR. A reivindicação foi para a Justiça e, após
perder o processo em primeira instância, a empresa concordou em fazer um acordo.
Os outros R$ 100 são referentes ao abono da campanha salarial de 2008, que foi
pago em atraso pela empresa. A soma dos dois valores
resulta nos R$ 550.

Divulgação de metas
Dos R$ 550, o valor de
R$ 450 é correspondente a
um resíduo do PPR daquele
ano. Na época, o Sindicato
questionou o valor pago pela
empresa, que não fez a devi-

Como receber
Para receber o valor previsto no acordo, cada trabalhador terá que assinar um
termo de adesão, abrindo
mão de eventuais processos
sobre o mesmo assunto.
Os metalúrgicos que ainda trabalham na Schaeffler
devem procurar os membros
do Comitê Sindical de Empresa (CSE) na fábrica. O
pagamento será depositado
ao funcionário dia 28 de novembro.
Quem trabalhou na em-

Foguinho

Um acordo firmado entre
o Sindicato e o Grupo Schaeffler vai beneficiar mais de
4 mil metalúrgicos que trabalhavam na empresa em
2008. O acordo garante o
pagamento de resíduos da
participação nos resultados
(PPR) e do abono daquele
ano. O valor chega a R$ 550
se o funcionário trabalhou na
fábrica nos 12 meses daquele ano.
Dos 4.019 trabalhadores
com direito a receber o valor,
integral ou parcial, dependendo dos meses trabalhados
em 2008, cerca de 1.150 já
não são mais funcionários do
grupo Schaeffler, mas ainda
podem aderir ao acordo.

Foguinho

Schaeffler vai pagar resíduos
de PPR e do abono de 2008

CSE e Cipa conquistam melhoria de acesso à Bardella

Vereador Izídio apresentou requerimento

A avenida Antônio Bardella, que dá acesso à metalúrgica Bardella, junto à
margem direita da rodovia
Castelinho, está recebendo
melhorias, como redutor de
velocidade e sinalizações.
As melhorias, que são

Assembleia que aprovou acordo na Schaeffler foi realizada pelo Sindicato na manhã desta terça, dia 18

presa em 2008 mas não é
mais funcionário, deve procurar a sede do Sindicato entre 27 de outubro e 4 de novembro para assinar o termo
de adesão.
Mais informações sobre
atendimento aos ex-funcionários na próxima Folha
Metalúrgica ou, a partir des-

feitas pela Urbes e que vão
dar mais segurança aos trabalhadores que chegam à
fabrica, são resultados da
união dos trabalhadores, liderados pelo CSE (Comitê
Sindical de Empresa) e pela
Cipa (Comissão Interna de

ta sexta, dia 21, no site www.
smetal.org.br
Honorários
Quem já era sócio do Sindicato em 2008 ou se tornou
sócio até 15 de setembro deste ano não vai pagar nenhum
honorário advocatício pelo
acordo. Já os não-sócios te-

Prevenção de Acidentes).
Juntos, CSE e Cipa organizaram um abaixo-assinado
entre os funcionários. O vereador Izídio de Brito (PT),
por sua vez, apresentou requerimentos sobre o assunto na Câmara e intermediou

rão desconto de 20% sobre o
valor, devido aos honorários.
O Sindicato ressalta que o
percentual para não-sindicalizados é referente a honorários
advocatícios, pois a reivindicação trabalhista tramitou
na Justiça. Não se trata, portanto, de taxa negocial e não
cabe direito de oposição.

reunião entre empresa, trabalhadores e Urbes.
“Foi um trabalho conjunto que resultou na melhoria que vai dar mais
segurança a todos”, diz o
dirigente sindical Tiago Almeida do Nascimento
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“Fogo de Chão”

Sócios do Sindicato que
se inscreveram para a Colônia de Férias – especialmente
para os feriados dos dias 02 e
15 de novembro - devem ficar
atentos. No dia 19 de outubro
haverá sorteio para ocupar as
vagas, às 19h.
É necessário que o sócio
(ou seu representante) compareça com o protocolo de
inscrição e carteirinha.
O sorteio será realizado
no Sindicato e ocorre sempre
que o número de inscritos superar o de vagas.

começa dia 24 de outubro
Começa dia 24 e vai até
29 de outubro a 7º Semana
Sindical de Saúde e Prevenção a Acidentes de Trabalho
(Sesispat), promovida pelo
Sindicato dos Metalúrgicos.
A programação inclui teatro
nas portas de fábricas, palestras para o público em geral e
cursos para cipeiros na sede
do Sindicato em Sorocaba.
A participação é gratuita.
No último dia do evento, 29,
haverá uma visita à Fazen-

da Ipanema, berço da siderurgia na América do Sul. A
atividade inclui passeio por
trilha ecológica.
As apresentações teatrais
nas fábricas começam dia
24 e prosseguem ao longo
da semana. A abertura oficial do evento será às 19h
do dia 26, na sede do Sindicato em Sorocaba. Na noite
do dia 27 haverá uma palestra sobre saúde pública.
Veja programação ao lado.

• De 24 a 28: Teatro nas fábricas. Tema: Saúde no trabalho e na sociedade, com o Grupo
Teatro, Histórias e Canções
Atividades na sede do Sindicato em Sorocaba
• Dia 26: Palestras sobre Ergonomia, às 9h e às 10h30 – com o professor Thiago Negrini,
pós-graduado pela Universidade Gama Filho e pela FMU
• Dia 26: Abertura da 7ª Sesispat, às 19h. Em seguida, palestra sobre Presenteísmo e
Doenças Psicológicas – com Eric Calderoni, doutor em psicologia social (PUC-SP)
• Dia 27: Campanha da Saúde, das 9h às 16h, com Intermédica
• Dia 27: Palestra sobre Drogas Químicas, das 10h às 11h, com Intermédica
• Dia 27: Palestra sobre Qualidade de Vida na 3ª Idade, das 13h às 14h, com Intermédica
• Dia 27: Palestra sobre Drogas Químicas, das 15h às 16h, com Intermédica
• Dia 27: Palestra sobre Saúde Pública, às 19h, com Carlos Neder, ex-secretário mun.
de Saúde SP; Izídio de Brito, comissão de saúde Câmara Sorocaba; José Marcos de
Oliveira, Conselho Nacional de Saúde
• Dia 28: Palestras sobre NR12 – Segurança em Máquinas e Equipamentos, das 9h
às 12h e das 14h às 16h30, com a professora Lívia Ghirello, docente de cursos para
membros de Cipa na Fundacentro
Trilha histórica/ecológica
• Dia 29: passeio e trilha Fazenda Ipanema (Flona). Vagas limitadas. Inscrições fone: (15)
9136-2508. Monitor: Rodolfo Martins (Fefiso), resp. Academia Clube dos Metalúrgicos

Inquérito do Conjunto Hospitalar
Mostra fotográfica retrata
de Sorocaba é concluído e pede
a fé em São Judas Tadeu
condenação de 48 pessoas
Começa no próximo
A exposição também
dia 20 e vai até o dia 17
de novembro a mostra fotográfica Expressão de Fé,
do fotógrafo sorocabano
Alexandre Lombardi. As
imagens, que retratam em
30 painéis a fé dos devotos
de São Judas Tadeu, foram
captadas durante a novena
do ano passado, realizada
no santuário de São Judas Tadeu, que fica na rua
Walter Luiz D´Ávilla, 171,
Central Parque, Sorocaba.

Taça Papagaio
No próximo dia 23 de outubro acontece a 5ª rodada do
7º Campeonato de Futsal dos
Metalúrgicos: a Taça Papagaio.
A equipe Madrugada enfrenta a Tecforja/Entreamigos; em seguida, Prysmian
joga contra o Spica; o Bom D
Copos pega o time da Edscha
do Brasil; o Sorodiesel/Bar do
Gino encara o Atlanta e, por
fim, o Barcelona enfrenta o
Unidos em Cristo.
Por causa do ENEM, os
jogos serão realizados somente no período da manhã.
Os jogos serão disputados no
ginásio de esportes dos metalúrgicos, que fica no Clube de
Campo da categoria, no Éden,
em Sorocaba.

PROGRAMAÇÃO

Os delegados Rodrigo Ayres e Wilson Negrão, do Grupo Antissequestro,
chegam ao fórum com o inquérito de 33 mil páginas

Os promotores e delegados responsáveis pelas
investigações da Operação
Hipócrates, que desmantelou esquema de corrupção
no Conjunto Hospitalar de
Sorocaba (CHS) em junho
deste ano, concluíram o inquérito policial e pediram o
indiciamento de 48 pessoas.
O inquérito ainda pede
à Justiça o afastamento dos
envolvidos de seus cargos,
o sequestro de seus bens e
que nenhuma empresa envolvida no esquema estabeleça contrato com o Poder
Público.
Entre plantões não-realizados e fraudes em licita-

ções, o rombo chega a R$
20 milhões.
Os documentos, que
passam de 33 mil páginas,
foram encaminhados na segunda-feira (17) ao fórum e
deverão ser analisados pelo
juiz Hugo Leandro Maranzano, que deverá acatar ou
não a denúncia.
Heitor Consani, então diretor do CHS, indicado pelo
prefeito Vitor Lippi, deverá
responder por formação de
quadrilha, peculato, fraudes
em licitações e falsidade
ideologia. Jorge Pagura, exsecretário de esportes, também deverá ser indiciado
por falsidade ideológica.

abre a novena deste ano,
que termina no próximo
dia 28.
A mostra conta com patrocínio do Sindicato dos
Metalúrgicos e da Matrix,
responsável pela ampliação das imagens.
Mais informações sobre
a exposição com o autor
pelo telefone 9725-0224
ou pelo e-mail alexandre.
lombardi@alexandrelombardi.com.br

Alexandre Lombardi

Colônia de férias

SEMANA DE SAÚDE

Gilson Hanashiro / Agência Bom Dia

O almoço beneficente
“Fogo de Chão” ocorre no
próximo dia 30, a partir do
meio-dia, na Enertec (Johnsons Controls). A renda será
revertida para o Banco de
Alimentos.
O convite individual custa
R$ 25,00 e terá no cardápio
carne de porco, costela, feijão
gordo, arroz, salada e farofa.
As bebidas serão vendidas
separadamente.
A realização é do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região.
O evento é aberto ao público em geral. Vendas de
convites pelo telefone (15)
9135-3241.

Santuário recebe mais de 200 mil pessoas durante o mês de outubro

