Sorocaba

Toyota terá jornada
de 40h semanais
Um acordo firmado
entre o Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba e a direção da Toyota
garante que a jornada de
trabalho será de 40 horas por semana, quatro
horas a menos do que o
previsto na legislação
trabalhista, sem prejuízo
dos salários normalmente pagos nas montadoras.
A Toyota deve começar a produzir seus primeiros carros na fábrica
de Sorocaba em setembro próximo.
A imprensa SMetal
esteve no local no início
desta semana e constatou que a obras de construção da fábrica estão
adiantadas e em ritmo
acelerado.
PÁG. 3

Construção da montadora, às margens da rodovia Castello Branco (km 92), está com os principais pavilhões já levantados e ritmo das obras é intenso

Campanha do Hospital
Municipal coleta adesões
em bairros e fábricas

Um mutirão em prol do
Hospital Municipal de Sorocaba coletou 1.500 assinaturas no parque São Bento, no último sábado, pela
construção do novo serviço
de saúde na cidade.

Nas fábricas metalúrgicas, os comitês sindicais
de empresa (CSE) também
estão pedindo adesões ao
documento, que precisa de
25 mil assinaturas para se
tornar um projeto de lei.
PÁG. 2

Nesta sexta, às 19h,
no Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba.
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Hospital Municipal

Abaixo-assinado chega
às fábricas esta semana

Bom começo

cio da produção da
Toyota em Sorocaba,
previsto para setembro deste ano, significam um bom começo
nas relações entre os
metalúrgicos e a montadora. Mas isso não
representa que o Sindicato “vai dobrar os
joelhos” diante da poderosa montadora.
De forma respeitosa, mas objetiva, já nos
primeiros encontros
a diretoria do Sindicato deixou claro aos
diretores da Toyota
o que espera dela em
Sorocaba: não apenas
aumento quantitativo,
mas também qualitativo dos empregos na
cidade e na região.
Tanto o Sindicato
quanto a Toyota sabem que os conflitos
nas relações capitaltrabalho são inerentes
ao capitalismo. Os

Folha Metalúrgica
Diretor responsável:
Ademilson Terto da Silva
(Presidente)
Jornalista responsável:
Paulo Rogério L. de Andrade
Redação e reportagem:
José Jesus Vicente
Paulo Rogério L. de Andrade
Fotografia:
José Gonçalves Filho (Foguinho)
Diagramação e arte-final:
Lucas Eduardo de Souza Delgado

Informativo semanal do Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba e Região
Sede Sorocaba:
Rua Júlio Hanser, 140.
Tel. (015) 3334-5400
Sede Iperó:
Rua Samuel Domingues, 47, Centro.
Tel. (15) 3266-1888
Sede Regional Araçariguama:
Rua Santa Cruz, 260, Centro.
Tel (11) 4136-3840
Sede em Piedade:
Rua José Rolim de Goés, 61,
Vila Olinda. Tel. (15) 3344-2362
Site: www.smetal.org.br
E-mail: diretoria@smetal.org.br
Impressão: Gráfica Taiga
Tiragem: 47 mil exemplares

No último sábado, no Parque São Bento, primeiro dia da campanha
nas ruas, foram coletadas aproximadamente 1,5 mil assinaturas

Para aderir ao abaixo-assinado é necessário votar em Sorocaba e saber o número do título de eleitor

As fábricas que
não contam com CSE
receberão visita de voluntários. A equipe de
sindicalização também
coletará assinaturas.
O documento ainda
pode ser assinado na
sede do Sindicato em
Sorocaba, rua Júlio
Hanser, 140, Lajeado,
perto da rodoviária,
e no clube de campo:
avenida Victor Andrew, 4.100, no Éden.

O abaixo-assinado
da categoria metalúrgica, que propõe a
construção de um hospital municipal com
atendimento gratuito
em Sorocaba, começou chegar às fábricas
a partir de terça-feira,
dia 6.
O interessado em
participar da campanha deve procurar o
CSE (Comitê Sindical
de Empresa) na sua
respectiva fábrica para
assinar o documento.
O assinante precisa
estar com o título de
eleitor.

Meta é 25 mil
O documento precisa receber aproximadamente 25 mil assi-

naturas, o equivalente
a 5% do eleitorado sorocabano.
No último sábado
foram coletadas aproximadamente 1,5 mil
assinaturas no Parque
São Bento.
“Contamos,
não
só com os metalúrgicos, mas também
com a população em
geral nesta campanha
que acredito ser uma
iniciativa de extrema
importância”, diz o
vereador metalúrgico
Izídio de Brito (PT),
um dos incentivadores
do projeto.

Vote em Sorocaba e participe
das decisões políticas daqui
Os moradores de
Sorocaba devem valorizar a cidade em que
moram. E votar onde
vive é uma das formas
de valorização, afinal,
é o voto que dá ao cidadão o direito dele
influenciar na política
local, que reflete diariamente no seu dia a
dia.
O voto é a principal
arma que o cidadão tem
para ajudar no desenvolvimento do seu município. Se ele escolher
bons representantes,
com certeza sua cidade
será bem administrada
e as pessoas viverão
melhor.
9 de maio
O prazo para tirar

Foguinho

Os
representantes
da Toyota,
nesse momento,
demonstraram
sabedoria
e iniciaram
negociações
com o Sindicato

interesses de patrões
e empregados são divergentes em muitos
aspectos. A negação
desse fato é ingenuidade, ignorância, hipocrisia ou demagogia, dependendo do
autor da negativa.
O objetivo da empresa privada – dona
do capital – é obter
o máximo de lucro,
continuar crescendo
e planejar constantemente suas formas e
estratégias de produção para se manter no
mercado e, sempre
que possível, maximizar seus ganhos.
Para ganhar a simpatia da sociedade e
receber incentivos do
poder público, a geração de empregos é o
argumento mais forte
dos empresários.
O objetivo do trabalhador – dono da
força de trabalho – é
obter recursos financeiros para a sobrevivência, que implica
poder se alimentar,
morar, vestir-se, cuidar da saúde, evoluir
por meio da educação, etc. No caso do
trabalhador casado,
essas necessidades
são extensivas a todos os familiares. A
organização sindical
e social são as formas de melhorar suas
chances de atingir
seus objetivos.

Foguinho

Em 2011 o Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba teve
quatro reuniões com
a direção da Toyota. Os dois primeiros encontros foram
mais cerimoniosos,
com o objetivo de
sindicalistas e empresários se conhecerem e trocarem as
primeiras impressões
sobre suas visões de
mercado de trabalho
e de desenvolvimento. Mas logo na sequência, o Sindicato
foi direto ao assunto:
direitos dos trabalhadores.
Os representantes da Toyota, nesse
momento, demonstraram sabedoria e
iniciaram negociações com o Sindicato
sobre o bem-estar de
seus futuros funcionários na cidade.
Esse diálogo já resultou em dois acordos entre sindicato e
empresa. Um deles
garante que a jornada
de trabalho em Sorocaba será de 40 horas
semanais. Portanto, 4
horas a menos que as
44 horas previstas na
legislação brasileira.
O outro acordo estabelece um calendário
de folgas aos trabalhadores nos finais de
semana prolongados.
Esses
acordos,
antes mesmo do iní-

Com 15 anos pode tirar o título, desde que faça 16 até 7 de outubro

título ou fazer transferência termina em 9 de
maio. Para título novo
é preciso apresentar
identidade, comprovante de endereço e
comprovante de quitação militar para homens entre 18 e 45
anos. Quem completar
16 anos até 7 de outubro já pode requerer o
documento.
Para transferência

é preciso o título de
eleitor, comprovantes
de votação de eleições
anteriores, identidade
e comprovante de residência.
O cartório eleitoral
de Sorocaba funciona
no prédio do antigo
fórum do Mangal, em
frente à Praça da Maçonaria. O atendimento
é de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.
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A Toyota ainda não começou a produzir veículos
em Sorocaba, mas já está
em plena negociação com o
Sindicato dos Metalúrgicos.
O resultado são acordos importantes em benefício dos
funcionários da montadora.
O principal estabelece jornada de trabalho de 40 horas semanais. Quatro horas a
menos do que as 44h previstas pela legislação.
A jornada reduzida vai
ocorrer sem prejuízo dos salários estabelecidos em convenção coletiva de trabalho
(CCT) entre as montadoras e a Federação Estadual
dos Metalúrgicos da CUT
(FEM). Pela convenção, o
salário de um metalúrgico
nas montadoras hoje não
pode ser inferior a R$ 1.500.
A unidade da Toyota em
Sorocaba deverá ser inaugurada em setembro deste ano
e empregar cerca de 1.500
trabalhadores. Além disso,
no entorno da montadora

Foguinho

Jornada de trabalho na Toyota
será de 40 horas semanais

Montadora, com unidades em Indaiatuba e São Bernardo do Campo, é a primeira a se instalar em Sorocaba

estão sendo construídas 12
fornecedoras de componentes, as chamadas sistemistas.
A fábrica local vai produzir o modelo compacto

Étios, nas versões hatch e
sedã, com motores de 1.0
e 1.5, respectivamente. A
princípio, serão produzidas
70 mil unidades por ano

Foguinho

Satúrnia atrasa FGTS e
trabalhadores protestam

desses dois modelos. O preço da versão mais barata vai
girar em torno de R$ 30 mil.
Além de Sorocaba, a
montadora japonesa tem uma

fábrica em Indaiatuba (SP),
que fabrica o modelo Corolla.
A fábrica de São Bernardo do
Campo não produz veículos,
e sim autopeças.

Alcoa

Empresa diz que vai
embora, mas Sindicato
quer permanência

Alcoa insiste em deixar Sorocaba e se mudar para Tubarão-SC
Funcionários estão preocupados com a situação da empresa, que só piora

Os funcionários da fabricante de baterias Satúrnia,
instalada na zona industrial
de Sorocaba, voltaram a
protestar no último dia 1º.
Entre às 8h e 11h da manhã eles permaneceram na
portaria da fábrica, sem trabalhar, como forma de protesto pela falta de depósito
do FGTS e contra a possibilidade da indústria vender

os maquinários usados na
fabricação de baterias para
submarino.
No mesmo dia, em reunião com o Sindicato, a
empresa garantiu que não
venderá os maquinários.
Na mesma reunião o diretor da fábrica, Edésio Quintal, confirmou o atraso do
FGTS e fez proposta de parcelamento.

Ainda nesta semana Sindicato, trabalhadores e empresa deverão se reunir outra
vez para tentar acordo sobre
o FGTS.
Desde agosto de 2011
que a Satúrnia vive uma crise sem precedente, quando
passou a atrasar pagamento,
dar férias coletivas, cortar
convênios e a frear a produção bruscamente.

Representantes da Alcoa, em reunião com diretores do Sindicato na última segunda-feira, dia 5,
confirmaram a intenção da
empresa de deixar Sorocaba. O Sindicato, porém,
acredita que o melhor caminho seria uma negociação que pudesse impedir a
saída da fábrica.
Nos próximos dias,
em data ainda a ser defi-

nida, diretores da empresa se reúnem com representantes da Prefeitura na
busca de solução.
A Alcoa já transferiu
parte da fábrica – perfil
de alumínio – para Tubarão, em SC, para onde ela
quer levar o restante – setor de ferramentas.
Atualmente a empresa
emprega,
aproximadamente, 70 trabalhadores.
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debate

Metalúrgicos e CUT promovem o
debate ‘A Violência Contra a Mulher’
Nesta sexta-feira, dia 9, o Sindicato e
a subsede regional da CUT promovem o
debate “A Violência Contra a Mulher” na
sede de Sorocaba, em comemoração ao
Dia Internacional da Mulher, celebrado
em 8 de março.
O evento começa às 19h e é aberto ao
público em geral. Após o debate haverá
um coquetel.
Participarão do debate Iara Bernardi,
educadora e ex-deputada federal; Cíntia
de Almeida, diretora da ONG Cim Mulher; Paula Andrea Vial da Silva, coordenadoria de mulheres de Sorocaba; Sônia
Auxiliadora Vasconcelos Silva, secretária
estadual de mulheres da CUT e Alexandre
Ogusuku, presidente da OAB/Sorocaba.
Ao todo, os metalúrgicos e a CUT vão

Colônia de Férias
Os metalúrgicos sócios
do Sindicato interessados em
ocupar a colônia de férias da
categoria em abril devem se
inscrever na sede do Sindicato, em Sorocaba, até o próximo dia 15.
Se o número de vagas superar o de inscritos haverá
sorteio no dia 20, às 19h.
Para se inscrever, o sócio
deve comparecer pessoalmente na sede de Sorocaba,
que fica na rua Júlio Hanser,
140, Lajeado, perto da rodoviária. É preciso apresentação do cartão de sócio.
Mais informações pelo telefone (15) 3334-5402, com
Bete.

Curso de Inglês
A Move on Idiomas está
com matrículas abertas para
cursos de inglês, turma de
segunda-feira com aula noturna. A escola também está formando grupos de conversação
até mesmo para iniciantes. As
inscrições devem ser feitas na
sede do Sindicato, sala 34, 3º
andar. Para sócios e dependentes a mensalidade é R$ 60
e a taxa de inscrição R$ 10.
Mais informações pelo telefone 3013-8252 e e-mail ingles.
sindicato@globomail.com

Sedes regionais
Na sede de Iperó o debate será no dia
11, pela manhã. Além do debate, haverá
um almoço, mas os interessados deverão
se inscrever pelo telefone (15) 3266-1888
até o dia 8 de março.
Em Piedade o debate será no dia 18 e,
em Araçariguama, no dia 25. Os períodos
de inscrições para essas sedes serão definidos em breve. Em todas as sedes o tema
será a violência contra a mulher.

Debate, em março, sobre direitos das mulheres é tradição na sede do Sindicato

Amaso preenche IR de associados e
de metalúrgicos até dia 26 de abril
Os metalúrgicos sócios
do Sindicato e os aposentados sócios da Amaso (Associação dos Metalúrgicos
Aposentados de Sorocaba)
poderão preencher a declaração do Imposto de Renda
(IR) até o dia 26 de abril na
sede da Amaso, anexo ao
prédio dos Metalúrgicos em
Sorocaba.
O preenchimento, para
sócios, custa R$ 10. Nãosócios também podem recorrer ao serviço, mas irá
custar R$ 40 por declaração.
Deve declarar IR em
2012 quem recebeu durante
o ano de 2011 rendimentos
brutos tributáveis superiores
a R$ 23.499,15.

Foguinho

NOTAS

promover 4 debates até 25 de março; um
em cada sede regional.
Ainda no dia 8 de março será feita uma
panfletagem em Sorocaba, quando as mulheres vão entregar uma carta aberta aos
homens.

Sócios – do Sindicato e da Amaso – não podem se esquecer da carteirinha

Documentos necessários
- Informe de rendimento de 2011
- Carteirinha de sócio [Sindicato ou Amaso]
- CPF do titular e dos dependentes maiores de 18 anos
- Nome e data de nascimento dos dependentes menores de idade
- Título de eleitor
- Comprovantes de gastos com saúde, educação que dão
direito a restituição

Indústria do
petróleo e gás
abre vagas em
cursos gratuitos
O Prominp (Programa
de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e
Gás Natural) está com inscrições abertas até o dia 12
de abril para mais de 11 mil
vagas em cursos gratuitos
nos níveis básico, médio e
superior.
A ação faz parte do Plano Nacional de Qualificação Profissional (PNQP)
do Prominp, que tem como
objetivo melhorar a qualificação dos profissionais que
serão aproveitados pelas
empresas fornecedoras de
bens e serviços do setor de
petróleo e gás natural.
Para os trabalhadores do
Estado de São Paulo serão
disponibilizadas 1.021 vagas.
Para os cursos de nível
básico, a inscrição custará
R$ 25. Nos níveis médio e
técnico, R$ 42 e nível superior, R$ 63.
Para concorrer a uma das
vagas o candidato deve ter
idade igual ou superior a 18
anos, além de preencher os
pré-requisitos do curso desejado.
Mais informações e inscrições pelo site do Prominp
www.prominp.com.br

