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Campanha Salarial chega
à reta final com sucesso
SCHAEFFLER

Refeição da
Sodexo intoxica
300 pessoas

PÁG. 8

CULTURA E FÉ

Folia de Reis
dá início a mais
uma jornada
PÁG. 7

SESISPAT

7ª Taça
Papagaio
prossegue
no próximo
domingo
PÁG. 6

O aumento mínimo garantido é 10%, que supera a inflação em 2,42%.
Mas na grande maioria
dos acordos individuais fe-

chados em Sorocaba, o reajuste superou os 10%. Mais
de 15 mil metalúrgicos de
empresas onde o índice não
superou 10% receberam

abono que, em diversos casos, superou R$1,5 mil.
Ato que reuniu 8 mil metalúrgicos (foto), impulsioPÁG. 3
nou a campanha.

Acordo garante resíduo para
metalúrgicos da Schaeffler
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 pagamento de resíduo
de PPR e do abono daquele
ano. Quem já saiu da empresa deve assinar termo
de adesão no Sindicato até
o dia 4 de novembro. PÁG. 7
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Apesar da intransigência
dos patrões, ao menos 34
dos 44 mil metalúrgicos de
Sorocaba e Região já conquistaram reajuste salarial.

Caminhada na
Flona fecha a
7ª Semana
PÁG. 8

DIEESE

Metalúrgicos
injetam R$ 1,7
bi na economia
PÁG. 4

AUMENTO REAL

Categoria
conquista 26%
em oito anos
PÁG. 3
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Funcionários da
Satúrnia protestam
na Eaton, em Valinhos

Os trabalhadores
das indústrias metalúrgicas de Sorocaba estão concluindo
mais uma campanha
salarial. Ainda faltam alguns acordos a
serem fechados, mas
dos 44 mil metalúrgicos, mais de 34 mil já
foram contemplados
com acordos e os 10
mil restantes também
estão próximos a fecharem acordo.
Ao longo desses
dois meses de negociação, que teve,
inclusive, greves e
paradas de protestos,
alguns aspectos devem ser observados
com cuidado.
O primeiro ponto
a ser analisado é a
grande demonstração de unidade da
categoria no dia 13
de outubro durante
ato na Castelinho.
Muitos podem não
acreditar, mas aquele
ato foi, sem dúvida,
determinante
para
que os grupos patronais percebessem a
importância da categoria e passassem, a
partir dali, a melhorar
os índices de reajuste
salariais, que acabou,
em nível estadual, fechando em 10%, ou
seja, 2,42% acima da
inflação.
Outro aspecto a
ser observado foi

O primeiro
ponto a ser
analisado
é a grande
demonstração
de unidade
da categoria
durante ato
na Castelinho
o grande número de
acordos pontuais, por
fábricas, que garantiram reajuste de até
15% ou complementação de abono superior
a R$ 1,5 mil por trabalhador.
É bom lembrar, porém, que os melhores
acordos pontuais só
aconteceram onde os
trabalhadores estiveram mobilizados. Um
exemplo disso ocorreu
na YKK. Descontentes
com o reajuste mínino
de 10%, os metalúrgicos pararam a produção, enfrentaram a
polícia, foram à Câmara, fizeram passeata
pelo Centro da cidade
e almoçaram no pátio
do Ciesp. Resultado:
reajuste de 12% para
quem ganha até R$ 3
mil e 11% para quem
ganha acima desse valor.
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É bom lembrar,
também, que esse
mérito não é de todos os trabalhadores
da YKK. Todos vão
receber o aumento,
mas os guerreiros foram os que sustentaram a paralisação de
uma semana, não os
que se acovardaram e
furam a paralisação.
Esse mesmo lembrete vale para os
trabalhadores de todas as fábricas que se
uniram para conquistar melhor índice ou
abono salarial.
É por essa união,
por essa garra, que a
diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos
parabeniza toda a categoria e cobra, nas
fábricas que ainda
não há total unidade,
mais coerência e espírito de grupo.
Até a próxima
campanha salarial,
em setembro de
2012, os metalúrgicos
terão muitas melhorias para reivindicar,
como fim do assédio
moral, maior participação nos resultados,
melhor ambiente de
trabalho e redução de
jornada, sem redução
de salário.
E essas conquistas
só serão possíveis se
os patrões sentirem,
de fato, a garra que
os metalúrgicos têm.

Informativo semanal do Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba e Região
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A garra metalúrgica

Manifestação contou com apoio do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e Região

Um grupo de 50
funcionários da Satúrnia, fabricante de
baterias instalada em
Sorocaba, participou,
no último dia 20, de
protestos na portaria
da Eaton, metalúrgica
instalada em Valinhos,
região de Campinas.
Eles foram à Eaton
cobrar responsabilidade da empresa sobre o
estado de penúria pelo
qual passa a Satúrnia,
que entre 2004 e 2006
pertenceu à Eaton.
Há indícios de que
a Eaton teria comprado a Satúrnia, empresa
com mais de 80 anos

no mercado, com a finalidade de fechá-la.
Na época, a Satúrnia
mantinha uma linha de
montagem de nobreak,
produto que a Eaton
também fabricava.
Depois de acumular
dívidas tributárias de
mais R$ 50 milhões,
a Eaton vendeu o que
restou da Satúrnia ao
grupo ALTM, do Rio
de Janeiro.
“A impressão que se
tem é que a Eaton vendeu a Satúrnia ao grupo
ALTM com a única finalidade do novo comprador fechar a fábrica.
Por isso entendemos

que a Eaton tem, sim,
responsabilidades com
os trabalhadores”, diz o
dirigente sindical, Alex
Sandro Fogaça.
Hoje, cerca de 100
funcionários ainda estão veiculados à empresa, que parou a linha de produção e não
recolhe FGTS e nem
paga e nem demite os
trabalhadores há praticamente um ano.
O ato em Valinhos
foi organizado pelo
Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e
Região em solidariedade aos trabalhadores da
Satúrnia.

WWW.
SMETAL.

ORG.BR
o portal do metalúrgico
de Sorocaba e região
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Sindicato
exalta união
da categoria

Patrões dificultam, mas campanha
salarial chega à reta final com sucesso
Depois de dois meses
de exaustivas negociações
e muita intransigência dos
patrões, a campanha salarial
dos metalúrgicos chega à
reta final com sucesso.
Dos 44 mil metalúrgicos
que integram a categoria na
região, ao menos 34 mil já
conquistaram reajuste salarial de no mínino 10%, o
que garante aumento real
de 2,42%. As negociações
pontuais, onde há mobilizações dos trabalhadores,
continuam.
Com exceção dos trabalhadores das empresas que
integram o Grupo 2, que
pediram dissídio coletivo, e

do Grupo 10, que ainda não
assinaram acordo estadual,
todos os demais metalúrgicos de Sorocaba e região
já garantiram reajuste de no
mínimo 10%, além das cláusulas sociais.
O primeiro grupo patronal a fechar acordo com os
trabalhadores foi G3, que
representa as forjarias e as
fabricantes de autopeças e
parafusos. O acordo estadual foi fechado em 10%, mas
em diversas fábricas, quando o reajuste não superou o
índice de 10%, os trabalhadores conquistaram abono
salarial.
No Grupo 8 (trefilação,

laminação de metais ferrosos; refrigeração, equipamentos ferroviários, rodoviários, entre outros), o
reajuste mínimo também
foi de 10%, “mas muitos
trabalhadores conquistaram
reajuste maior ou tiveram
complementação com abono”, diz o dirigente sindical
Valdeci Henrique da Silva,
o Verdinho.
No Grupo Fundição o
acordo estadual ainda não
foi assinado, “mas o reajuste mínimo também não ficará inferior a 10%; sem dizer
que, em várias empresas
desse setor, os trabalhadores também já conquistaram

reajuste superior ou igual,
mas com abono”, completa
Verdinho.
Mesmo no Grupo 2,
onde o sindicato patronal
pediu dissídio coletivo [ou
seja, pediu para que a justiça
decidisse pelo valor do reajuste], a grande maioria dos
trabalhadores já conquistou
reajuste de no mínimo 10%.
O mesmo tem acontecido com o Grupo 10, “que
tem merecido o troféu de
intransigente pela patifaria
que faz todos os anos durante a campanha salarial”,
acrescenta o dirigente Sindical, Adílson Faustino, o
Carpinha.

Os metalúrgicos de Sorocaba e região estão de parabéns pelo envolvimento na
campanha salarial. “A presença daquela multidão no
ato da Castelinho [dia 13 de
setembro] foi determinante
para que os patrões chegassem a 10%. Antes disso, as
propostas patronais não passavam de 8%. Eles [patrões]
viram o peso que nossa categoria tem”, analisa Carpinha.
“Sem unidade, nenhuma
campanha é bem sucedida.
Veja o exemplo das empresas onde a unidade é maior.
Nessas fábricas os metalúrgicos conquistaram além
dos 10% fechado em nível
estadual ou arrancaram um
abono”, frisa o vice-presidente do Sindicato e secretário-geral da FEM/CUT, João
de Moraes Farani.
“Mas a luta não acabou.
Os trabalhadores precisam
se manter unidos e buscar a
revisão da grade salarial, um
problema que aflige praticamente todos os trabalhadores em quase todas as fábricas”, completa Verdinho.

Metalúrgicos conquistam mais de 26% de ganho real
Poucas categorias de trabalhadores no Brasil
acumularam índice de ganho real como os metalúrgicos de Sorocaba e região conquistaram nos
últimos 8 anos.
Desde 2004 até hoje, os metalúrgicos conquistaram nada menos que 26,68% de aumento real.
Nesse período, o ano com menor índice de aumento real foi em 2006, quando a categoria con-

quistou 1,99% de reajuste acima da inflação.
O destaque, no entanto, ocorreu no ano passado, quando a categoria conquistou a reposição da
inflação e mais 4,52% de ganho real.
Este ano, com 10% de reajuste, no mínimo, a
categoria garante a reposição da inflação e mais
2,42% de ganho real.
Nesta conta não está computado o ganho real

dos trabalhadores que conseguiram além dos
10% [mínimos] de reajuste ou abono salarial.
“Os números mostram que a nossa categoria
metalúrgica saiu vitoriosa mais uma vez e que,
nos últimos 8 anos, os metalúrgicos de Sorocaba
e região melhoraram seus salários signficativamente”, diz o vice-presidente do Sindicato, João
de Moraes Farani.

Confira abaixo os reajustes da categoria nos últimos 8 anos
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Massa salarial dos metalúrgicos
cresce R$ 10 milhões por mês

Funcionários da Alcoa
protestam e empresa
marca reunião
ção da empresa marcou reunião com o Sindicato para
esta quinta-feira, dia 3.
As manifestações, que
contaram com a adesão de
todos os funcionários, “foram para mostrar à empresa
que os trabalhadores estão
descontes com o reajuste

salarial oferecido pela fábrica”, diz o dirigente sindical,
João Evangelista de Oliveira.
A Alcoa concedeu reajuste salarial de 10%, “mas
o Sindicato e os trabalhadores entendem que a empresa
pode conceder um percen-

tual maior ou dar um abono
aos funcionários”, afirma
Evangelista.
Dezenas de empresas
metalúrgicas instaladas em
Sorocaba concederam reajuste superior a 10% ou abono quando o reajuste ficou
em 10%.
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Lucas Delgado

Os números são da subseção do DIEESE do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região

Os 120 funcionários da
metalúrgica Alcoa, produtora de perfis de alumínio instalada na zona industrial de
Sorocaba, promoveram duas
paradas de protestos de duas
horas cada na manhã e na
tarde do último dia 27.
Após os dois atos, a dire-

de rescisões contratuais, a
categoria metalúrgica deve
injetar aproximadamente
R$ 1,7 bilhão na economia
de Sorocaba e região.
Ao menos 82% dos 44
mil metalúrgicos representados pelo Sindicato, cuja
base territorial abrange 14
municípios, estão em Sorocaba.
“Os metalúrgicos e a
sociedade precisam entender a importância econômica que a categoria tem. Se o
que eles recebem equivale
ao orçamento anual de Sorocaba, imagine o volume
de riquezas que esses trabalhadores produzem a cada
ano”, alerta o presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos, Ademilson Terto da
Silva.

O reajuste salarial conquistado pelos 44 mil metalúrgicos de Sorocaba e
região fez crescer a massa
salarial da categoria em R$
10 milhões por mês. Esse
número não inclui os abonos salariais conquistados
por 15 mil trabalhadores.
Juntos, os abonos complementares da campanha salarial desses trabalhadores
vão injetar mais R$ 19 milhões na economia regional.
Se somado os benefícios
com 13º salário e um terço
de férias, os metalúrgicos
passam a injetar na economia regional R$ 142 milhões a mais nos próximos
12 meses.
Ao longo de um ano,
sem contar os recursos
oriundos de indenizações

Dirigente sindical João Evangelista

ABUSO DE PODER
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Polícia Militar ofende vereador e prende sindicalista

Pms abusam do poder e prendem o sindicalista Verdinho

Soldados da Polícia Militar de Sorocaba algemaram e prenderam, na manhã
do dia 21, o dirigente sindical Valdeci Henrique da
Silva, o Verdinho, durante
uma assembleia de trabalhadores realizada na portaria da fábrica YKK.
A prisão ocorreu depois
que Verdinho revidou uma
ofensa disparada pelo 1º

sargento, Marcheto, contra
seu colega de sindicato e
vereador pelo PT de Sorocaba, Izídio de Brito.
Ao ouvir uma queixa do
vereador sobre o número
excessivo de viaturas na
portaria da fábrica, Marcheto chamou o parlamentar de safado e de filho da p.
“Ao ouvir a ofensa contra o
Izídio eu revidei, disse que

o safado era ele”, explica
Verdinho.
Ao ouvir o revide do
sindicalista, Marcheto e
vários outros soldados
partiram para cima, provocando tumulto, algemando e prendendo Verdinho. Ele foi levado à
delegacia e liberado após
assinar um termo circunstanciado.
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Terminou na manhã do
último dia 26 a greve na
metalúrgica YKK. A paralisação havia começado uma
semana antes, depois que os
trabalhadores se recusaram
a aceitar reajuste salarial de
10%.
A YKK está instalada na
zona industrial de Sorocaba
e emprega aproximadamente 800 trabalhadores.
Os funcionários decidiram voltar ao trabalho depois que a empresa ofereceu
reajuste de 12% para quem
ganha até R$ 3 mil por mês
e 11% para quem recebe acima desse valor.
Os dias parados, principal ponto que impossibilitou
o fim da greve no dia 21, serão divididos entre empresa
e funcionários. Os grevistas

também garantiram o nãodesconto do DSR (Descanso
Semanal Remunerado).
“Os trabalhadores estão
de parabéns pelo senso de
unidade. Só com demonstração de força dessa magnitude que eles [funcionários]
vão conseguir melhoras no
ambiente de trabalho na
YKK, que ainda abusa do
assédio moral na linha de
produção”, diz Ademilson
Terto da Silva, presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos
de Sorocaba e Região.
A semana de greve na
YKK foi cheia de surpresas,
com registro de abuso de poder da Polícia Militar, manifestação dos trabalhadores
na Câmara de Vereadores e
passeata pelo centro da cidade (veja matéria abaixo).
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YKK melhora reajuste salarial e
trabalhadores encerram greve

O vice-presidente do Sindicato João de Moraes Farani durante assembleia na YKK
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Trabalhadores da YKK protestam na Câmara
Municipal, no centro da cidade e no Ciesp
sessão do legislativo sorocabano, os trabalhadores
empunharam faixas e cartazes para mostrar aos vereadores que estavam descontentes com a atitude da
fábrica.
João de Moraes Farani,
vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, usou a
tribuna da Casa e disse que
os metalúrgicos estavam ali
para “cobrar a responsabilidade social que ela (YKK)
diz ter, mas que não pratica

com seus funcionários”.
A ida dos trabalhadores
à Câmara foi mediada pelo
vereador metalúrgico Izídio de Brito (PT).
O segundo ato de protesto dos trabalhadores foi
uma passeata pelo centro
de Sorocaba e o terceiro,
um almoço - de marmita no pátio do Ciesp (Centro
das Indústrias do Estado de
São Paulo), entidade que
representa as indústrias em
nível regional.

Foguinho

Foguinho

Trabalhadores almoçaram no pátio do Ciesp...

Aproximadamente 200
funcionários da YKK promoveram três atos na manhã do último dia 25, em
Sorocaba, para protestar
contra atitudes arbitrárias
da fábrica e chamar a atenção da sociedade.
Os atos foram realizados
depois de cinco dias de greve, que acabou no último
dia 26 (veja texto acima).
O primeiro ato aconteceu na Câmara Municipal
entre 9h e 10h. Durante a

...lotaram o plenário da Câmara Municipal...

...e ocuparam as ruas da cidade para mostrar à população o descontentamento com a empresa
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O vereador Izídio de Brito (PT) volta a cobrar informações da prefeitura de Sorocaba sobre quantas creches
serão construídas na cidade
com verbas do governo federal. A dúvida - se são 8 ou 10
prédios - surgiu durante audiência pública sobre o tema
realizada no último dia 25,
na Câmara Municipal.
A chefe de divisão da
Secretaria de Educação de
Sorocaba, Marta Cassar, que
participou da audiência, sustenta que 10 creches estão
sendo construídas em convênio com o programa PróInfância do governo federal.
Já a ex-deputada federal, Iara
Bernardi, afirma que o Orçamento Municipal de 2012
prevê a construção de apenas
oito creches pelo convênio.

Valor das creches
Além do número de creches, outro questionamento
levantado na audiência pública da última sexta-feira foi
sobre o valor de construção
dos prédios. Segundo Iara
Bernardi, o Orçamento prevê a construção de oito creches com verbas federais ao
custo total de R$ 11 milhões;
e prevê também a construção
de outras oito creches com
verbas do próprio município,
com custo de R$ 21 milhões.
“A diferença de custo é
muito grande. A população
tem o direito de saber porque
as creches construídas com
dinheiro municipal custam
quase o dobro das construídas com recursos do governo Dilma Rousseff”, afirma
o vereador Izídio.

Lucas Delgado

Izídio volta a cobrar informações
da prefeitura sobre creches

Marta Cassar, representante da Prefeitura, observada pelo vereador Izídio, tenta esclarecer dúvidas à população

Dia Nacional da
Coleta de Alimentos
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Churrasco “Fogo de Chão”
atrai dezenas de pessoas

Costelas bovinas assadas em fogo brando por mais de 12 horas são as atrações do almoço

240kg de costela, 30kg de carne de
porco, 30kg de frango e 30kg de
linguiça.
O almoço beneficente foi realizado na Enertec (Johnsons Controls) e teve o apoio do Sindicado
dos Metalúrgicos de Sorocaba e
Região.
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A segunda edição do churrasco
“Fogo de Chão”, que teve renda revertida para o Banco de Alimentos,
teve saldo positivo. Afinal, aproximadamente 500 pessoas participaram do evento que ocorreu no último dia 30.
Ao todo, foram contabilizados

No próximo dia 5 de novembro, acontece o Dia Nacional da Coleta de Alimentos.
Desde 2006, o evento é realizado em mais de 40 cidades do
Brasil, incluindo Sorocaba.
Para aqueles que quiserem
contribuir, é possível doar um
desses alimentos: achocolatado, açúcar, leite em pó, arroz,
feijão, óleo, molho de tomate,
macarrão; farinhas de milho,
trigo e mandioca; enlatados de
milho, ervilha, seleta e sardinha.
As doações podem ser feitas, das 9h às 19h, no Coop
(Árvore Grande), Extra (Santa
Rosália e Campolim) e Walmart (Campolim).
O evento de 2010 arrecadou
113,5 toneladas de mantimentos nas 37 cidades em 200 supermercados participantes.

Mais informações pelo
telefone: (15) 3221-7083

Taça Papagaio terá sua 7ª rodada no final de semana

Torneio, que reúne 58 equipes, termina no dia 11 de dezembro

A 7ª rodada do Campeonato
de Futsal dos Metalúrgicos, a
Taça Papagaio, ocorre no próximo dia 6, domingo, a partir
das 8h30.
A rodada, que promete ser
movimentada, tem quatro jo-

gos programados. Às 8h30, o
time da Inductions enfrenta a
Tecforja/Entreamigos; às 9h10,
Bauma joga contra a Prysmian;
às 9h50, a Redbull encara Edscha do Brasil e, por fim, às
10h30, o time do Barcelona

pega o Sorodiesel/Bar do Gino.
As disputas ocorrem no
ginásio de esportes dos metalúrgicos, que fica no Clube de
Campo, na avenida Victor Andrew, 4.100 - Éden, em Sorocaba.

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

Edição 652 Pág. 7
Novembro de 2011

Mais de 4 mil funcionários e ex-funcionários, que
trabalhavam na empresa em
2008, foram beneficiados
com o acordo firmado entre
o Sindicato e a Schaeffler.
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 de 2008.
Para receber o valor
previsto, cada trabalhador
terá que assinar um termo
de adesão, abrindo mão de
eventuais processos sobre o
mesmo assunto.
Os metalúrgicos que
ainda estão na Schaeffler devem procurar os
membros do Comitê Sindical de Empresa (CSE)
na fábrica. Neste caso, o
pagamento do resíduo será

depositado no próximo dia
28 de novembro.
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Schaeffler pagará resíduos
de prêmios a ex-funcionários
Ex-trabalhadores
Quem trabalhou na empresa em 2008, mas não é
mais funcionário, deve procurar a sede do Sindicato
até dia 4 de novembro para
assinar o termo de adesão.
Os documentos RG, CPF e
Carteira de Trabalho devem
ser apresentados.
Para os ex-funcionários,
a data de pagamento será
determinada em acordo
com a Justiça.
Honorários
Quem era sócio do sindicato em 2008, inclusive ex-funcionários da
Schaeffler, não vai pagar
nenhum honorário advocatício pelo acordo. Já os não-sócios terão desconto de
20% sobre o valor, devido

Ex-trabalhadores devem assinar termo de adesão no Sindicato até sexta-feira, dia 4

aos honorários.
O percentual para nãosindicalizados é referente
a honorários advocatícios,

pois a reivindicação trabalhista tramitou na Justiça.
Não se trata, portanto, de
taxa negocial e não cabe di-

reito de oposição.
A sede do sindicato fica
na rua Júlio Hanser, 140,
Lajeado.

Folia de Reis da
Fé em São Judas Tadeu está
estampada em mostra fotográfica Vila Formosa já

Fé de devota de São Judas é imortalizada em foto da exposição

da fé no santuário de São
Judas Tadeu.
A exposição conta com
patrocínio do Sindicato dos
Metalúrgicos e da Matrix,
responsável pela ampliação
das imagens.
Mais informações sobre
a mostra com o autor pelo telefone 9725-0224 ou pelo email: alexandre.lombardi@
alexandrelombardi.com.br

percorre a cidade

Jesus Vicente

os interessados podem comparecer no santuário de São
Judas Tadeu, que fica na rua
Walter Luiz D’Ávilla, 171,
no bairro Central Parque,
em Sorocaba. O local fica
aberto durante 24 horas.
O fotógrafo Alexandre
Lombardi, oriundo de família católica, foi responsável
pelo trabalho de captação
de mais de 1,2 mil imagens

Alexandre Lombardi

A mostra fotográfica
“Expressão de Fé” expõe 30 painéis de imagens
captadas durante a novena
realizada em 2010 e retrata a fé dos devotos de São
Judas Tadeu. A exposição
pode ser visitada até 20 de
novembro e são esperadas
300 mil pessoas. A entrada
é gratuita.
Para conferir a mostra,

Mestre José Copi e bandeireira Dona Eva lideram a folia

A Companhia de Santos
Reis da Vila Formosa, uma
das poucas manifestações
do gênero na região, deu
início a 21ª jornada no último sábado, dia 29.
A caminhada prosseguirá em todos os fins de semana e vésperas de feriados
até o dia 7 de janeiro, quando os foliões promoverão a
Festa da Chegada, também
na Vila Formosa.
O grupo folclóricoreligioso, formado por 15
foliões, entre homens e mulheres, tem o patrocínio do

Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região,
parceiro da Folia de Santos Reis há mais de quinze
anos.
O reisado é uma manifestação folclórica de
cunho católico e de origem
portuguesa. Ele chegou ao
Brasil pelas mãos dos Jesuítas e se espalhou por várias
regiões do país. Os foliões
representam a andança que
os três reis magos - Gaspar,
Baltazar, Belchior - fizeram
para visitar o Menino Jesus,
em Belém.
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Calcula-se que entre 300
e 400 metalúrgicos foram
medicados na sexta-feira,
dia 28, em Sorocaba, vítimas de intoxicação alimentar. Todos os intoxicados
trabalham no Grupo Schaeffler e o cardápio - escondidinho de carne seca,
linguiça, salada de acelga
e beterraba, arroz e feijão foi preparado pela Sodexo,
empresa multinacional que
terceiriza o serviço de refeição na empresa.
Os trabalhadores se intoxicaram, provavelmente,
durante o jantar de quintafeira. Alguns funcionários teriam passado mal já
na mesma noite. A grande
maioria, porém, ficou doen-

te ao longo do dia 29.
Os principais sintomas
das vítimas eram náuseas,
desconforto estomacal e
diarreia. Eles tomaram soro
e tiveram amostra de sangue
coletada para exames.
As vítimas foram socorridas nos prontos-socorros
da Santa Casa de Sorocaba,
Hospital Samaritano e Med
Urgências.
A Folha Metalúrgica foi
ao pronto-socorro da Med
Urgência e constatou, por
volta das 18h, que o local
estava lotado de funcionários do Grupo Schaeffler. A
reportagem contou, ao menos, 60 pessoas nas salas
de espera do pronto-socorro
naquele horário.

Foguinho

Refeição da Sodexo intoxica
ao menos 300 na Schaeffler

O Grupo Schaeffler assume a intoxicação de apenas 112 trabalhadores. Na foto, metalúrgicos no PS da Med Urgência

Foguinho

7ª Sesispat termina com saldo positivo
cas tiveram a presença
de aproximadamente 5.200
pessoas.
O diretor executivo do
sindicato e responsável pela
coordenação da Sesispat,
Clodoaldo Aparecido Garrote, afirma que a Semana teve um saldo positivo.
“Atingimos nosso objetivo”, completa.
Passeio cultural e ecológico
No último sábado, 29,
mais de 80 pessoas estiveram na Floresta Nacional de
Ipanema, conhecida como

Fazenda Ipanema, para encerrar a Sesispat de maneira
ecológica e cultural.
O grupo se dividiu em
duas turmas. Uma resolveu
enfrentar a caminhada de
6km com alguns trechos
pesados durante a trilha. Já
outra parte optou pelo percurso mais curto: 1,2km.
Nas duas opções, as pessoas puderam conhecer um
pouco mais sobre a história
do local, situado em Iperó,
que tem fortes ligações com
a metalurgia do Continente
Americano.

Edeson Souza / Murilo Borges

Adriana Pellegrino

Sesispat contou com palestras na sede do Sindicato...

A 7ª edição da Sesispat
(Semana Sindical de Saúde
e Prevenção a Acidentes de
Trabalho) ocorreu entre os
dias 24 e 28 de outubro e
teve como tema: “Tratamento Humano da fábrica ao
serviço de saúde”. O evento
contou com a participação
de 800 pessoas que estavam
distribuídas entre palestras
de temas relacionados à saúde e prevenção de acidentes
de trabalho, testes de glicemia e campanhas.
Neste ano, as apresentações de teatro nas fábri-

...com teatro na porta das fábricas com o grupo “Teatro, Histórias e Canções”...

...e terminou com uma caminhada ecológica na Fazenda Ipanema

WWW.SMETAL.ORG.BR

o portal do metalúrgico
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