
Sindicatos iniciam nesta quarta manifestações 
contra o Imposto de Renda sobre o PPR

Grupo Fé e Política entra na campanha 
pelo Hospital Municipal de Sorocaba

Trabalhadores da Telcon 
querem grade salarial

Marta Suplicy faz palestra  
em Sorocaba nesta sexta

A campanha pela cons-
trução do Hospital Munici-
pal de Sorocaba, coordenada 
pelo Sindicato dos Metalúr-
gicos, ganha novos apoios 
a cada dia. Na última sexta- 
feira, o Grupo Fé e Políti-
ca, ligado à Igreja Católica, 
anunciou que está aderindo à 
iniciativa.

No início desta semana, 
os 130 metalúrgicos da fa-
bricante de baterias Satúr-
nia conseguiram adesões de 
amigos e familiares e junta-
ram 200 assinaturas em prol 
do novo hospital.

Neste sábado, a coleta de 
assinaturas será no bairro Vitó-
ria Régia. Para aderir ao docu-
mento é necessário ser eleitor 
de Sorocaba e saber o número 
do título eleitoral.

Os trabalhadores da Tel-
con, fabricante de cabos em 
Sorocaba, pararam a produ-
ção por duas horas no último 
dia 15 para exigir da empre-
sa a aplicação de uma grade 
salarial que valorize os fun-
cionários.

Os trabalhadores também 
reclamam de problemas no 
turno 2x2 e da falta de infor-
mações sobre a venda da Tel-
con para a Prysmian.

A senadora Marta Su-
plicy (PT) estará em So-
rocaba nesta sexta-feira, 
dia 23, para proferir pa-
lestra em defesa da maior 
participação das mulheres 
nos rumos da sociedade.

O evento começa às 
17h e será no auditório 
da UFSCar, que fica no 
bairro Santa Rosália, 
perto da avenida Dom 
Aguirre.
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No último final de semana, voluntários coletaram assinaturas na Vila Formosa, Jd. São Conrado, Mineirão e na Feira da Barganha; campanha já reuniu mais de 7 mil assinaturas

Protesto na fábrica dia 15 durou duas horas Participação das mulheres é tema da palestra
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Homenagem às mulheres: inscrições para evento em Araçariguama vão até sexta-feira
PÁG. 4

Metalúrgicos da 
Satúrnia também dão 

exemplo e coletam 
200 assinaturas
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Pelo fim do IR sobre o PPR
Os principais sin-

dicatos do país estão 
empenhados em duas 
mobilizações que in-
teressam diretamen-
te aos trabalhadores 
brasileiros, incluindo 
os metalúrgicos de 
Sorocaba. Uma dessas 
mobilizações é a res-
peito da proteção ao 
produto nacional, que 
se traduz em políticas 
mais contundentes 
de limitação de com-
ponentes importados 
pelas empresas insta-
ladas no Brasil. Outra 
forte campanha, que 
deverá ganhar as ruas 
em breve, é contra a 
cobrança de imposto 
de renda sobre a Parti-
cipação nos Lucros ou 
Resultados (PLR).

Entre os metalúr-
gicos de Sorocaba, 
a PLR é conhecida 
como Programa de 
Participação nos Re-
sultados (PPR). 

Há fábricas que 
descontam o IR da 
participação. Outras 
fábricas não efetuam 
o desconto. Mas essa 
confusão acontece por-
que há uma distorção 
na própria Lei que re-
gulamenta o tema. En-
tão, cabe aos trabalha-
dores, liderados pelos 
sindicatos e pelas cen-
trais sindicais, exigir 
correção na lei, com o 
objetivo de eliminar a 
possibilidade de des-
conto sobre o PPR.

0%). O mesmo acon-
tece com um empresá-
rio, que não paga im-
posto de renda sobre 
o que recebe”, afirma 
um texto do sindica-
to publicado recente-
mente no jornal Tribu-
na Metalúrgica.

Além de ser justa, 
a isenção também de-
monstra ser inteligen-
te do ponto de vista 
econômico. Sem a 
cobrança do imposto 
sobre a PLR, a eco-
nomia nacional ganha 
um aporte de recursos 
da ordem de R$ 1,6 bi-
lhão, para aumentar o 
consumo, a produção 
e gerar empregos.

Além de chamar 
a atenção do governo 
e da opinião pública 
para essas questões, 
por meio das mani-
festações públicas, 
os sindicatos também 
vêm insistindo junto 
ao poder público para 
que tome providên-
cias, tanto em relação 
à defesa do produto 
nacional quanto para 
a isenção de imposto 
sobre a PLR (ou PPR).

Os sindicatos da 
CUT têm inclusive co-
brado providências do 
governo Dilma Rous-
seff, do qual é aliado. 
Isso prova que a Cen-
tral pode apoiar um 
governo sem deixar de 
cumprir seu papel na 
defesa dos interesses 
dos trabalhadores.

A lei da PLR dá 
margem a duas inter-
pretações. Uma delas 
garante que não pode 
existir qualquer encar-
go sobre a participação 
nos resultados;  en-
quanto a outra defende 
que a PLR será tributa-
da na fonte (no holeri-
te).

O Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC, 
uma das lideranças 
contra o imposto, é 
muito claro e objetivo 
ao defender a isenção 
da PLR. É uma questão 
de Justiça.

“Enquanto um tra-
balhador que recebe 
PLR de R$ 4.000,00, 
por exemplo, paga R$ 
376,05 de IR (alíquota 
de 9,4%), um investi-
dor da Bolsa de Valores 
ao receber dividendos 
ou no mesmo valor, 
não paga nada (alíquota 

Sem a cobrança 
do imposto 
sobre a PLR 
(ou PPR), a 
economia 

nacional ganha 
um aporte de 
recursos da 
ordem de R$ 

1,6 bilhão

A senadora Mar-
ta Suplicy (PT) esta-
rá em Sorocaba nesta 
sexta-feira, dia 23, a 
partir das 17h, no au-
ditório da UFSCar do 
bairro Santa Rosália, 
para proferir a palestra 
“Mais Mulheres: uma 
responsabilidade de to- 
da a sociedade”.

O evento, aberto ao 
público, pretende pro-
mover o “diálogo entre 
representantes da so-
ciedade civil e do poder 
público visando ações 
que coloquem homens 
e mulheres em pé de 
igualdade”, de acordo 
com nota de divulgação 

Palestra será na UFSCar do bairro Santa Rosália
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O córrego do La-
ranjeiras, que corta 
o bairro do mesmo 
nome, na zona norte de 
Sorocaba, está prestes 
a desaparecer do mapa.

Sua principal nas-
cente, a poucos metros 
da avenida Itavuvu, 
vive um ataque sem 
precedentes.

Grande parte dos 
olhos d’água que for-
mavam a nascente já 
foi soterrada. O res-
tante das vertentes 
que sobraram continua 
ameaçada por obras 
próximas às margens 
do córrego.

O riacho também 

Nascente do Laranjeiras 
sofre ataque e manancial 

é colocado a venda

sofre com a erosão, 
que abre valetas de até 
três metros de profun-
didade, e lixo como 
pneus, restos de cons-
truções, plásticos e vi-
dros. 

Vende-se
Como proteção, 

os olhos d’água ainda 
contam com um res-
quício de mata ciliar 
que há 30 anos predo-
minava ao longo das 
duas margens do cór-
rego, um afluente do 
Rio Sorocaba.

Mas a restinga tam-
bém pode desaparecer 
em breve, pois uma 

imobiliária já afixou 
uma placa de “vende” 
junto à barranca do 
córrego, bem próxima 
a um conjunto de ver-
tentes.

Denúncia
A degradação da 

nascente do córrego do 
Laranjeiras é apurada 
pela Polícia Ambiental 
e pela Câmara Muni-
cipal, via o vereador 
metalúrgicos Izídio de 
Brito (PT), que proto-
colou requerimento na 
Casa, no qual ele cobra  
explicações  à Prefei-
tura sobre a nascente 
daquele riacho.

da palestra.
Marta defende a 

igualdade entre homens 
e mulheres como fator 
fundamental para o de-
senvolvimento do Bra-
sil. Na palestra ela tam-
bém deverá comentar 

sobre a participação das 
mulheres na política.

O Auditório da 
UFSCar fica na rua 
Maria Cinto de Biaggi, 
130, Bairro Santa Ro-
sália, ao lado do hiper-
mercado Extra.

Marta Suplicy profere palestra  
em Sorocaba nesta sexta-feira

Riacho ameaçado fica às margens da avenida Itavuvu, na zona norte de Sorocaba

MEIO AMBIENTE
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Bancários, químicos, 
metalúrgicos, petroleiros e 
urbanitários realizam nesta 
quarta-feira, 21, às 7h, uma 
passeata na rodovia An-
chieta para protestar contra 
a cobrança de imposto de 
renda sobre a Participação 
nos Lucros e Resultados, 
conhecida como PLR ou 

Fechado acordo de PPR na Atlanta

Trabalhadores protestam na Telcon

Os metalúrgicos da cal-
deiraria Atlanta fecharam 
acordo de PPR (Programa 
de Participação nos Resul-
tados) 2012 com a empresa 
na última semana.

O benefício, que neste 
ano deverá ficar 15% supe-
rior ao valor negociado no 
ano passado, será pago em 
duas vezes.

A primeira parcela será 
depositada no próximo mês 
de abril e a segunda em 
novembro. A empresa, ins-
talada no bairro Iporanga, 
emprega aproximadamente 
100 funcionários.

Os valores não são di-
vulgados para não influen-

Os metalúrgicos da Tel-
con promoveram um protes-
to de duas horas, na porta-
ria da fábrica, na manhã do 
último dia 15, para dizer à 
direção da empresa que eles 
estão descontentes com uma 
série de problemas que estão 
acontecendo na unidade.

As principais queixas 
dos trabalhadores são pela 
falta da aplicação de uma 
política de grade salarial, 
pelo descontrole do turno  
2 x 2 e pela falta de transpa-
rência sobre a possível ven-
da da empresa à Prysmian.

“No dia de ir para o tra-
balho, por exemplo, a chefia 
liga para o funcionário em 
cima da hora e lhe dá folga. 
No dia da sua folga, ele é 
convocado a trabalhar. Isso 
bagunça a vida do trabalha-
dor e da sua família”, critica 
o sindicalista Valdeci Henri-
que da Silva, o Verdinho.

Passeata na via Anchieta protesta 
contra Imposto de Renda no PPR
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PPR na caldeiraria Atlanta teve reajuste de 15% este ano

Valdeci Henrique, secretário de Organização do Sindicato, lidera assembleia na Telcon 

NOTAS

Blog da juventude
O coletivo de juventude 

da Confederação Nacional 
dos Metalúrgicos da CUT 
(CNM) criou uma página 
na internet para estreitar a 
comunicação com os tra-
balhadores nas fábricas. O 
endereço é www.juventu-
decnmcut.blogspot.com.br

O secretário de juventu-
de da CNM é o metalúrgico 
sorocabano Leandro Candi-
do Soares.

Má fé contra 
lesionados na ZF

A engenheira de segu-
rança Sílvia Cardoso, res-
ponsável pelo departamento 
médico na ZF do Brasil, está 
usando de má fé na hora de 
tratar com pessoas lesiona-
das. Ao perceber que um 
funcionário com lesão pro-
curou um médico, ela o de-
mite antes que a doença ocu-
pacional seja reconhecida e 
comunicada à empresa.

Além disso, Sílvia com-
prou recentemente maquiná-
rios na Europa que expõem 
os trabalhadores a risco e 
não obedecem as normas de 
segurança da NR12.

PPR (Programa de Partici-
pação nos Resultados).

Esses sindicatos, de São 
Paulo e da região do ABC, 
prometem que essa será a 
primeira de uma série de ma-
nifestações sobre o assunto. 
Na quinta-feira, dia 22 por 
exemplo, já há uma mobili-
zação marcada para às 11h 

em frente ao escritório do 
Banco Central, na avenida 
Paulista, em São Paulo.

Em breve, os metalúr-
gicos de Sorocaba deverão 
iniciar participação nesses 
protestos.

A cobrança do impos-
to acontece devido à dupla 
interpretação da lei que re-

CNM/CUT completa 
20 anos de fundação 

nesta sexta-feira
Nesta sexta-feira, 23, 

a Confederação Nacional 
dos Metalúrgicos da CUT 
(CNM) completa 20 anos 
de fundação. Nessa data 
haverá um evento come-
morativo, às 18h, na sede 
da entidade, em São Ber-
nardo do Campo.

O Sindicato dos Me-
talúrgicos de Sorocaba 
é filiado à CNM desde a 
sua fundação e tem re-
presentantes na diretoria 
da confederação.

A CNM é um elo en-
tre sindicatos de metalúr-
gicos da CUT no Brasil 

e é a responsável por di-
versas lutas por direitos 
trabalhistas para a cate-
goria, além de propostas 
avançadas, como a con-
tratação coletiva nacio-
nal, que criaria patamares 
mínimos de direitos dos 
metalúrgicos em todo o 
território nacional.

O evento desta sexta 
terá participação de uma 
delegação internacional 
de metalúrgicos e home-
nagens aos ex-presiden-
tes da CNM. O atual pre-
sidente é Paulo Cayres, 
do ABC.

ciar em outras negociações 
de PPR em andamento em 

diversas fábricas em Soro-
caba e região.

WWW.SMETAL.ORG.BR

gulamenta o PPR. Há em-
presas que interpretam que 
não cabe taxação sobre o 
prêmio. Outras entendem 
que a lei obriga o desconto.

Para os sindicatos, se a 
lei é confusa, há necessi-
dade de se mudar a lei com 
urgência. Leia mais na Pa-
lavra da Diretoria, página 2.
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Nos últimos dias, o Gru-
po Fé e Política, ligado à 
Arquidiocese de Sorocaba, e 
os trabalhadores da empresa 
Satúrnia aderiram à campa-
nha pela construção do Hos-
pital Municipal de Sorocaba. 

Neste sábado, dia 24, 
os voluntários vão estar 
no bairro Vitória Régia. A 
concentração será às 9h em 
frente à Igreja Santa Maria 
dos Anjos.

Em três semanas de cam-
panha, já foram colhidas 
mais de 7 mil assinaturas em 
prol do hospital. Mas são ne-
cessárias 25 mil assinaturas 
para que o projeto de lei de 
iniciativa popular seja sub-
metido à votação na Câmara 
Municipal.

Igrejas e fábricas
Com a adesão do Grupo 

Campanha pelo Hospital  
ganha novos apoios

Ampliado atendimento  
de arquiteta na sede 

Fé e Política, o abaixo-assi-
nado deverá ser divulgado 
em diversas paróquias de 
Sorocaba, sempre que hou-
ver autorização do respecti-
vo pároco.

Já os metalúrgicos da Sa-
túrnia reuniram, esta sema-
na, mais de duzentas assina-
turas de apoio ao Hospital. 
A empresa tem cerca de 130 
funcionários, o que significa 
que eles conseguiram ade-
sões de amigos e familiares.

No último final de sema-
na, os voluntários coletaram 
cerca de duas mil assinaturas 
entre os bairros vila Formo-
sa, São Conrado e Mineirão, 
além da Feira da Barganha 
no domingo.

A campanha pelo Hospi-
tal é inspirada em uma pro-
posta do vereador Izídio de 
Brito (PT).

Primeira das palestras regionais das mulheres foi realizada em Iperó (foto); próximas serão em Araçariguama e Piedade

No alto, trabalhadores da Satúrnia entregam listas com assi-
naturas a diretores do Sindicato; no destaque, Carlos Leite, 

coordenador do Grupo Fé e Política

SAÚDE

Além das segundas-feiras, a arquiteta Samira Cha-
rabe de Godoi, passa a oferecer serviços de regula-
rização fundiária e outras orientações relacionadas a 
imóveis também nas quintas-feiras, período da tarde, 
das 14h às 18h.

Samira tirará dúvidas sobre plantas residenciais e 
comerciais, legalização, reforma, regularização pe-
rante a Prefeitura e Receita Federal, desmembramen-
to e outros trâmites, inclusive sobre financiamento de 
imóvel.

O preço varia de acordo com o serviço prestado 
e custa aproximadamente 50% do valor de mercado.

Todos os trabalhadores, inclusive de outras cate-
gorias, podem contratar os serviços da profissional, 
que atende na sede de Sorocaba, rua Júlio Hanser, 
140, Lejeado, perto da rodoviária.

Na segunda-feira o atendimento é das 8h às 12h e 
das 14h às 18h.

Inscrições para debate da Mulher  
em Araçariguama vão até dia 23

As sedes do Sindicato 
dos Metalúrgicos em Ara-
çariguama e Piedade vão 
promover os debates “A 
Violência Contra a Mulher” 
nos próximos dias 25 e 30, 
respectivamente.

Em Araçariguama, o 
evento, que será seguido de 
um almoço, está com inscri-
ções abertas até o próximo 
dia 23, sexta-feira, e podem 
ser feitas pelo telefone (11) 
4136-3840.

Em Piedade, o evento 
será no dia 30 à noite e, por-
tanto, seguido de um jantar. 
Para Piedade, porém, as va-
gas já se esgotaram.

Iperó
As mulheres de Iperó 

também participaram de 
um debate sobre a violência 
contra a mulher na sede do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
daquela cidade no último 
dia 11.

Mais de 150 pessoas par-
ticiparam do evento, que 
também foi seguido de um 
almoço.

Sorocaba
Em Sorocaba o debate 

aconteceu na noite do últi-
mo dia 9. Na ocasião, apro-
ximadamente 250 pessoas 
superlotaram o auditório 
Wilson Fernando da Silva, o 
Bolinha, para participar do 
evento. Atendimento no Sindicato esclarece sobre regularização fundiária

 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
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