
Representantes de sindi-
catos e movimentos sociais 
protocolaram, nesta terça-fei-
ra, na Câmara Municipal, um 
projeto de lei de iniciativa po-
pular que prevê a construção 
de um hospital público muni-
cipal em Sorocaba. O proje-
to é referendado por 26.584 
eleitores sorocabanos.

Nos próximos 60 dias, o 
projeto deverá passar pelas 
comissões permanentes da 
Câmara, como a de Justiça e 
de Saúde, para depois ir para 
discussão em plenário. São 
necessárias duas votações na 
Câmara antes do projeto ser 
encaminhado para sanção ou 
veto do prefeito.

Caso aprovado e sancio-
nado, o projeto se torna lei, 
a verba entra no orçamento 
e a prefeitura será obrigada a 
construir o hospital.

A coleta de assinaturas 
durou dois meses e o Sindi-
cato dos Metalúrgicos foi um 
dos coordenadores da cam-
panha. 
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Projeto do Hospital Municipal 
é protocolado na Câmara 

Após 20 dias de paralisação, os metalúrgicos da Syl Freios, 
em Sorocaba, voltaram ao trabalho na última segunda-feira, dia 
14. Eles conquistaram um reajuste na grade de salários e garan-
tia de pagamento da participação nos resultados (PPR). Os dias 
parados não serão descontados dos salários.

Como homenagem às mães brasileiras, a presidenta Dilma 
Rousseff anunciou no último domingo, Dia das Mães, o programa 
Brasil Carinhoso, que deverá representar um renda extra de até R$ 
80 para famílias carentes que tenham filhos de até 6 anos de idade. 
Cerca de dois milhões de famílias serão beneficiadas.PÁG. 3 PÁG. 2

Em primeiro plano, Ademilson Terto, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, e Izídio de Brito (PT), vereador e também metalúrgico, durante o protocolo do projeto nesta terça
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Vontade popular
Parece mentira, 

mas é uma doloro-
sa verdade o fato da 
prefeitura de Soroca-
ba, uma cidade com 
600 mil habitantes e 
um sistema de saúde 
precário e superlota-
do, ainda relutar em 
investir na construção 
de um hospital muni-
cipal.

O prefeito Vitor 
Lippi (PSDB) e seus 
aliados querem nos 
convencer de que o 
custo do hospital é 
alto. Mas ele mesmo 
não se esforça nem 
um pouco para captar 
recursos do governo 
federal disponíveis 
para construção de 
hospitais públicos. 

Para o próximo 
ano, Sorocaba deverá 
arrecadar R$ 1,7 bi-
lhão aos cofres públi-
cos, além de verbas de 
convênios estaduais, 
federais e internacio-
nais que podem au-
mentar o orçamento. 
Isso, sem contar o 
crescimento que de-
verá se efetivar com 
as inaugurações da 
Toyota, das suas vinte 
fábricas fornecedoras 
e do Parque Tecnoló-
gico.

Com toda essa 
perspectiva otimis-
ta, comemorada pelo 
próprio prefeito diante 
da imprensa, será pos-
sível que não há con-
dições de manter um 

é médico, não se sen-
sibilizou. Quem sabe 
agora, com o peso de 
quase 27 mil assina-
turas de eleitores so-
rocabanos, Lippi se 
torne mais simpático a 
essa causa social. 

Na verdade, o nú-
mero de adesões pode-
ria ser muito maior se 
não houvesse a obri-
gatoriedade de constar 
o número do título de 
eleitor do projeto, o 
que dificultou a coleta 
de adesões nas fábri-
cas e nos terminais de 
ônibus.

Mesmo assim, su-
peramos em muito as 
assinaturas necessá-
rias ao projeto. Bas-
tariam menos de 22 
mil (equivalente a 5% 
do eleitorado), mas 
obtivemos 26.584.  E 
aqueles que não pude-
ram aderir ao abaixo- 
assinado também po-
dem ajudar a viabili-
zar o hospital, cobran-
do dos vereadores que 
votem favoráveis à 
proposta.

A vontade popular 
está impressa no pro-
jeto de lei, que utiliza 
uma das ferramentas 
mais democráticas 
que a Constituição e a 
Lei Orgânica do Mu-
nicípio dispõem para 
os brasileiros. Para-
béns a todos que parti-
ciparam e que vierem 
a participar da inicia-
tiva.

hospital para atender à 
população?

Nós, do Sindica-
to dos Metalúrgicos, 
com apoio de diver-
sos outros sindicatos 
e instituições sociais, 
acreditamos que sim, é 
possível ter um hospital 
que atenda exclusiva-
mente os sorocabanos. 
Por isso, fomos atrás 
das assinaturas em 
apoio ao hospital.

Mas não fomos nós 
que começamos essa 
luta. Diversas institui-
ções e lideranças vêm 
defendendo a implan-
tação do hospital mu-
nicipal desde maio de 
2011. A Conferência 
Municipal de Saúde 
fez essa reivindicação 
há um ano. O vereador 
Izídio de Brito (PT) já 
apresentou duas emen-
das na Câmara com 
esse objetivo. 

Mas até agora o 
prefeito, que por acaso 

Aqueles que 
não puderam 

aderir ao abaixo-
assinado ainda 

podem colaborar, 
cobrando dos 

vereadores que 
votem favoráveis 

à proposta

Metalúrgicos de Pinda elegem os 
dirigentes de base da Chapa 1

Metalúrgicos participam de Congresso da CUT

Dilma Rousseff lança programa de  
R$10 bi para combater a pobreza
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A presidenta Dilma 
Rousseff  lançou na se-
gunda-feira (14) o pro-
grama Brasil Carinhoso, 
que vai injetar, via Bol-
sa Família, construções 
de creches e iniciativas 
na Saúde, R$ 10 bilhões 
até 2014 no combate à 
pobreza.

O programa, que se 
divide em três frentes, 
será focado nas crian-
ças de zero a seis anos 
de idade e vai elevar a 
renda mínima por pes-
soa para até R$ 70 por 
mês, o que pode elevar, 
também, o teto do Bolsa 
Família, que hoje é de 
R$ 306. O governo não 
anunciou o valor que o 
novo teto poderá atingir.

A segunda frente do 
programa é aumentar a 
oferta de creches a essas 
crianças, e a terceira, 
ampliar a cobertura de 
saúde, incluindo con-
trole de anemia, suple-

A Chapa 1, que repre-
senta a atual direção do 
Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Pindamonhanga-
ba, venceu as eleições da 
entidade com 95,2% de 
aprovação da categoria.

A votação, em 1º tur-
no, terminou na sexta- 
feira, 11, e elegeu os 
representantes dos 13 
CSEs (Comitês Sindi-
cais de Empresa), além 
dos integrantes do comi-
tê de aposentados, que 
vão compor a diretoria 
plena do Sindicato.

A eleição da dire-  
ção executiva, do con-
selho da direção e do  
conselho fiscal, será em 

Vinte integrantes da 
diretoria dos metalúrgi-
cos de Sorocaba e região 
– entre eles cinco mulhe-
res – participam como 
delegados e delegadas 
do 13º Congresso Esta-
dual da CUT (Cecut), 
que começa nesta quarta, 
16, e termina no sábado, 
19, em Serra Negra.

Um dos temas abor-
dado será a “Liberdade 

mento de vitamina A e 
vacinas.

Na cerimônia, o go-
verno assinou protocolo 
de compromisso com 
centenas de prefeituras 
para a construção de 
1.512 creches; até 2014 
serão mais de 6 mil uni-
dades. 

Aproximadamente 
2 milhões de famílias 
deverão receber, em 
média, um adicional de 
R$ 80 por mês do Brasil 

4, 5 e 6 de junho.
No 1º turno foram 

3.012 votos válidos.  
Na única fábrica onde 
houve disputa, a Confab 
Equipamentos, a Cha- 
pa 1 venceu com 56,9% 
dos votos válidos. Bran-
cos e nulos somaram 

Carinhoso.
“O Brasil Carinhoso 

é uma ação que constrói 
o futuro do nosso país. 
É uma afirmação que o 
Estado tem, um com-
promisso e um dever 
no sentido de cuidar, e 
o reconhecimento que 
o bem mais precioso do 
país são suas crianças”, 
disse Dilma a uma pla-
teia repleta de prefeitos 
que participaram da ce-
rimônia, em Brasília.

Programa deve beneficiar ao menos 2 milhões de famílias

Sindicalistas de Pindamonhangaba comemoram vitória da Chapa 1

apenas 3,6%.
 Romeu Martins, atu-

al presidente dos Meta-
lúrgicos de Pinda, disse 
que a entidade continu-
ará atuando com firmeza 
em defesa dos direitos 
dos trabalhadores e do 
crescimento do país.

Brasil Carinhoso

e Autonomia Sindical: 
Democratizar as Rela-
ções de Trabalho para 
Garantir e Ampliar Di-
reitos”.

Realizado a cada 4 
anos, o Cecut deve reu-
nir cerca de mil dirigen-
tes sindicais de mais de 
300 sindicatos filiados à 
CUT em todo o estado  
de São Paulo.

No Congresso se-

rão eleitos os membros 
para a Direção Estadu-
al e Conselho Fiscal da 
CUT/SP para o próximo 
período, e os delegados 
e delegadas para o 11º 
CONCUT – Congresso 
Nacional da CUT, pre-
visto para julho.

A cerimônia oficial 
de abertura do 13º Cecut 
está programada para às 
19h.
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Em assembleia no final da 
tarde de segunda-feira, dia 14, 
os metalúrgicos da Syl Freios, 
em Sorocaba, aceitaram uma 
proposta de acordo da empre-
sa e retornaram ao trabalho. O 
acordo envolve a aplicação de 
um nova política de cargos e 
salários, o pagamento de PPR 
e a compensação de apenas 7 
dias parados.

Acordo encerra greve 
de 20 dias na Syl

A paralisação na Syl co-
meçou dia 25 de abril. Os 
trabalhadores reivindicavam 
a implantação de uma nova 
grade salarial, que valorizas-
se mais os funcionários e que 
fosse aplicada com agilidade 
e transparência. No final de 
março, a empresa tentou levar 
a greve à Justiça do Trabalho, 
mas o Tribunal em Campinas 

Plenárias apontam continuidade 
dos 2 turnos de revezamento
Em duas plenárias reali-

zadas na sede do Sindicato, 
em Sorocaba, os trabalha-
dores das três divisões da 
Prysmian – SPF, Telecom  e 
Energia – aprovaram a con-
tinuidade dos dois turnos de 
revezamento nas três plan-
tas: o 6 x 1 e o 6 x 2.

Além da continuidade 
dos dois turnos, os trabalha-
dores também discutiram 
o pagamento das horas de 
compensação, que deverá 
girar em torno de 16 horas 
com pagamento mensal, ao 

contrário do pagamento a 
cada 4 meses como ocorre 
hoje.

As propostas discutidas 
nas duas plenárias, realiza-
das na segunda-feira, 14, 
pela manhã e à tarde, serão 
negociadas com a direção 
das fábricas nos próximos 
dias. Somente após nego-
ciação com as empresas 
é que as propostas serão 
apresentadas em assem-
bleia para que os trabalha-
dores votem pela aprova-
ção ou não.

Acordo de turnos na 
Metalur Filial garante 
remuneração extra

Os trabalhadores do turno 
de revezamento da Metalur 
Filial (Recicla), fundição ins-
talada em Araçariguama, fe-
charam acordo recentemente 
que vai garantir 11 dias a mais 
de folga a cada ano, além do 
recebimento em dinheiro de 
mais 14 horas a cada mês.

O acordo, que foi reno-
vado, é para compensar o 
sacrifício que os folguis-
tas  de revezamento fazem, 
trabalhando nos fins de se- 

mana, para manter a fábri- 
ca em funcionamento 24  
horas por dia.

As 14 horas serão pagas 
no final de cada mês, en-
quanto que os 11 dias de fol-
ga - no acordo anterior eram 
9 dias - poderão ser tirados 
em uma única vez ou fracio-
nados, de acordo com a ne-
cessidade do trabalhador ou 
da empresa, desde que seja 
comunicado 30 dias antes do 
descanso.

sugeriu que Sindicato dos Me-
talúrgicos e empresa voltas-
sem a negociar e não marcou 
data de julgamento da greve.

 Negociação 
Em negociação na segun-

da-feira,  a empresa apresen-
tou uma proposta de grade 
salarial, considerada satisfató-
ria pelos trabalhadores. A Syl 

Para o Sindicato, trabalhadores da Syl mostraram que estão unidos e preparados para enfrentar desafios

Fo
gu

inh
o

Ar
qu

ivo

NOTAS

Cipa na Müller

Curso de Inglês

Mais cursos 

Os trabalhadores da 
Müller Forjados elegeram 
no último dia 4 os seis com-
panheiros de trabalho que 
vão representar os demais 
funcionários da empresa na 
CIPA. A diretoria do Sindi-
cato parabeniza os eleitores 
e diz que está a disposição 
para ajudá-los a fazer uma 
boa gestão. Confira a lista 
dos eleitos no site www.
smetal.org.br

A escola de inglês Move 
On Idiomas está com inscri-
ções abertas para novas tur-
mas nos períodos da manhã 
- das 9h às 11h, tarde - das 
16h às 18h - e noite - das 
19h às 21h, atendendo a ne-
cessidade dos trabalhadores 
dos três turnos. A mensali-
dade para sócios e depen-
dentes é R$ 60 e a taxa de 
matrícula custa R$ 10. In-
formações e reservas pelo 
telefone (15) 3013-8252 ou 
pelo email ingles.sindica-
to@globomail.com

Estão abertas e vão até 
sexta, dia 18, as inscrições 
para os cursos aos sábados 
de AutoCad 2D e de Excel 
Avançado, na sede do Sin-
dicato em Sorocaba. Me-
talúrgicos sindicalizados e 
dependentes têm direito a 
descontos. Também estão 
abertas as inscrições para o 
curso gratuito de informáti-
ca, que se encerram no dia 
17. O sorteio acontece no 
dia 18. Mais informações 
pelos telefones: 3334-5428 
e 8116-1812 ou pelo email 
flavio@risenet.com.br

Johnson Controls
Nove metalúrgicos foram 

eleitos cipeiros em votação 
realizada na fabricante de 
baterias Johnson Controls, 
nos últimos dias 8 e 9. Eles 
representarão os colegas de 
trabalho por um ano. O Sin-
dicato parabeniza os elei-
tos e torce para que todos 
façam uma boa gestão em 
defesa dos trabalhadores. 
Confira lista dos titulares 
e suplentes no site www. 
smetal.org.br

também ofereceu pagar um 
programa de participação nos 
resultados (PPR) no mínimo 
igual ao de 2011 e aceitou dar 
estabilidade de 60 dias para os 
cerca de 300 funcionários.

Os salários serão pagos 
sem descontos de dias parados 
e não haverá prejuízo no for-
necimento da cesta básica aos 
funcionários.

Prysmian



Pág. 4 Edição 671
Maio de 2012

Campanha do Hospital protocola 
projeto de lei na Câmara Municipal

Integrantes da campanha pela 
construção do primeiro Hospital 
Municipal de Sorocaba protoco-
laram na Câmara de Vereadores, 
na manhã desta terça-feira, dia 15, 
um projeto de lei de iniciativa po-
pular com a assinatura de 26.584 
eleitores sorocabanos. O projeto 
pede ao poder público do municí-
pio a implantação da nova unidade 
de saúde.

Os membros da campanha fo-
ram recepcionados pelo vereador 
Izídio de Brito (PT), que acompa-
nhou o recebimento das cerca de 
seis mil folhas de assinaturas no 
setor de protocolo da Câmara.

Mais de 50 pessoas, das diver-
sas instituições que ajudaram na 
coleta de assinaturas, estiveram 
presentes. A ex-deputada e pré- 
candidata a prefeita, Iara Bernar-
di, e o deputado estadual Hamil-
ton Pereira, ambos do PT, também 

acompanharam o protocolo.
Iara foi convidada a usar a Tri-

buna e elogiou os voluntários que 
participaram da campanha. “Para-
béns a todas essas pessoas abne-
gadas, que trabalharam em prol de 
uma causa, que é a construção do 
hospital”. Em seguida, Hamilton 
também se manifestou favorável 
ao projeto.

Trâmite do projeto
O vereador Izídio estima que 

vai levar 60 dias para o projeto 
passar pelas comissões da Câmara, 
como a de Justiça, de Finanças e 
de Saúde. Em seguida, a proposta 
deverá ser votada em duas sessões 
e, caso aprovada pelos vereadores, 
será encaminhada para o prefeito, 
que poderá sancionar ou vetar o 
projeto.

Segundo Ademilson Terto da 
Silva, presidente do Sindicato dos 
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Agradecimentos

Câmara democrática

A campanha em prol do Hospital Municipal de Sorocaba, coordena-
da pelo Sindicato dos Metalúrgicos, agradece a todos os cidadãos que 
aderiram ao abaixo-assinado e também às instituições e lideranças abai-
xo, pela ajuda inestimável para o sucesso da iniciativa até o momento:

A campanha agradece também 
a todos os vereadores de Sorocaba 
pela forma acolhedora como nos-
sos voluntários foram tratados na 
sessão do último dia 15, quando 
houve o protocolo do projeto de lei. 

A coordenação agradece tam-
bém ao presidente da Mesa Di-
retora, José Francisco Martinez 
(PSDB), pela forma democrática 
com que conduziu o pedido de 
protocolo na referida sessão.

hosPital muniCiPal

Metalúrgicos, os participantes da 
campanha vão continuar unidos 
para acompanhar o trâmite do pro-
jeto. “Vamos cobrar o respeito à 

vontade popular, manifestada nas 
assinaturas de mais de 26 mil elei-
tores, que exigem o primeiro hospi-
tal municipal”.

• Sindicato dos Trabalhadores 
no Vestuário,

• Sindicato dos Papeleiros, 
• Sindicato dos Têxteis, 
• Subsede regional da CUT, 
• Ceadec, 
• Banco de Alimentos, 
• Vereador Izídio de Brito (PT), 

• Deputado estadual 
Hamilton Pereira (PT), 

• Associação dos 
Metalúrgicos Aposentados 
de Sorocaba e Região 
(Amaso), 

• Grupo Fé e Política da 
Arquidiocese de Sorocaba

Parlamentares, sindicalistas e voluntários foram juntos levar o projeto ao setor de protocolo da Câmara Municipal


