
Os 700 trabalhadores 
da ZF Lemforder, uma 
das três fábricas do Gru-
po ZF em Sorocaba, con-
quistaram um programa 

de participação nos resul-
tados (PPR) de R$ 5 mil 
por funcionário este ano. 
A primeira parcela, de R$ 
2,5 mil, será paga na se-

gunda-feira, dia 28.
O acordo foi negociado 

entre o Sindicato dos Me-
talúrgicos, uma comissão 
interna e a direção da em-

presa. A proposta foi apre-
sentada aos trabalhadores 
e aprovada em assembleia 
nesta terça-feira, dia 22.

Nas outras duas fá-

bricas do grupo, ZF do 
Brasil e Sistemas, as ne- 
gociações sobre o PPR 
2012 ainda estão em an-
damento.
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R$ 5 mil é o valor do PPR  
conquistado na ZF Lemforder

A sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba é um 
dos apoiadores do programa Limpa Óleo, que se propõe a cole-
tar e dar destinação correta ao óleo residual de fritura, produto 
que, quando despejado em pias ou ralos poluem a água dos rios 
e prejudica a tubulação de esgoto. O programa foi lançado dia 
18 e já conta com 21 pontos de coleta em Sorocaba.

Mais de 300 trabalhadores, especialmente metalúrgicos, parti-
ciparam, na manhã desta terça-feira, 22, de um protesto nas ruas 
do distrito industrial de Iperó. O motivo foi a má conservação das 
ruas e avenidas daquela região da cidade. Segundo o Sindicato 
dos Metalúrgicos, além de causar acidentes, o local prejudica o 
escoamento da produção. PÁG. 4 PÁG. 2

PÁG. 4
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A cada novo sócio, o Sindicato dos Metalúrgicos irá adquirir um cupom do hospital do câncer infantil



Manifestação por melhorias reuniu trabalhadores e empresas no distrito industrial de Iperó
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Mais de 300 traba-
lhadores de Iperó, de 
pelo menos 5 empre-
sas, participaram de 
um protesto na manhã 
de terça-feira, 22, para 
chamar a atenção da 
Prefeitura sobre o mau 
estado de conservação 
das vias de acesso às 
fábricas do distrito in-
dustrial e, consequen-
temente, pelo fim dos 
acidentes naquele tre-
cho.

A manifestação, 
que contou com apoio 
de empresários, foi or-
ganizada pela sede do 
Sindicato dos Metalúr-
gicos em Iperó.

Além das ruas 

transversais não conta-
rem com asfalto, o que 
dificulta o escoamento 
da produção, a avenida 
Paulo Antunes Morei-
ra, que se transforma 
na rodovia que liga 
Iperó a Tatuí, está em 
péssimas condições. A 
pista está esburacada 
e não há acostamento, 
sinalização e ilumina-
ção.

 “O estado de aban-
dono prejudica as 
empresas e coloca a 
vida dos trabalhado-
res em risco. Só neste 
mês foram quatro aci-
dentes”, conta Luiz 
Popst, assessor dos 
Metalúrgicos em Iperó.

Os metalúrgicos 
ainda cobram a cons-
trução de uma ciclovia 
às margens da rodovia, 
para evitar que ciclistas 
trafeguem pela pista.

Além do ato de ter-
ça, os trabalhadores 
também aderiram a um 
abaixo-assinado que 
será entregue ao pre-
feito da cidade. 

“O município tem 
que investir em infra-
estrutura para atrair 
empresas e tirar os tra-
balhadores dessa vul-
nerabilidade de aciden-
tes”, disse Ademilson 
Terto da Silva, presi-
dente do Sindicato dos 
Metalúrgicos.

Trabalhadores de Iperó 
protestam contra mau 

estado de rodovia
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O parque do nosso futuro
Nesta sexta-feira, 

dia 25, das 9h  às 12h, 
a Câmara Municipal 
vai sediar uma audi-
ência pública de vital 
importância para o 
futuro da indústria e 
da categoria metalúr-
gica na região de So-
rocaba. O assunto em 
pauta será o Parque 
Tecnológico de So-
rocaba (PTS), prestes 
a ser inaugurado na 
zona norte da cidade.

Já se sabe que o 
PTS será voltado para 
o setor metal-mecâni-
co. Por isso mesmo, a 
diretoria do Sindicato 
recomenda aos meta-
lúrgicos que, se pos-
sível, acompanhem 
a audiência, pessoal-
mente na Câmara ou 
pela TV Legislativa 
(Net).

Muito comentado, 
mas pouco compre-
endido devido à no-
vidade da iniciativa, 
o complexo do PTS, 
de mais de 1 milhão 
de metros quadra-
dos, não vai gerar 
grande quantidade 
de empregos em suas 
dependências, mas 
se funcionar da for-
ma adequada poderá 
criar ou manter inú-
meros novos postos 
de trabalho em mui-
tas empresas, de to-
dos os portes.

O PTS não terá 
linha de produção, 
ele vai gerar conhe-

dezenas de leis esta-
duais e municipais 
sobre o assunto que 
surgiram depois, in-
clusive a lei de inova-
ção de Sorocaba, que 
estabelece normas 
sobre como tratar as 
tecnologias que vie-
rem a ser desenvolvi-
das no PTS.

Atualmente exis-
tem 31 parques tecno-
lógicos no Brasil, que 
focam seus trabalhos 
em diferentes setores 
da economia, como 
metalurgia, agrone-
gócio, aeroespacial, 
entre outros. Outros 
17 estão em fase de 
implantação e 32 es-
tão sendo projetados.

O PTS de Soroca-
ba em si é uma boa 
notícia, mas os resul-
tados dele para a po-
pulação vão depender 
muito da forma como 
ele será constituído e 
administrado. A aten-
ção da sociedade ao 
tema poderá determi-
nar se ali serão ins-
taladas universidades 
públicas e pesquisas 
para pequenas e mé-
dias empresas.

Se somente gran-
des empresas, como 
a Toyota, e as univer-
sidades particulares 
ocuparem o espaço e 
a dedicação do PTS, 
foi-se embora o nosso 
sonho, além de mui-
tos milhões de reais 
em verbas públicas.

cimento, inovação, no-
vas tecnologias e pro-
tótipos de produtos. No 
local, pesquisadores 
e cientistas de univer-
sidades e de empresas 
poderão compartilhar 
estudos e técnicas a se-
rem aplicadas na fabri-
cação ou na utilidade 
de novos produtos para 
o mercado.

Não somente Soro-
caba, mas o Brasil pre-
cisa desse investimen-
to em inovação técnica 
e científica para se tor-
nar mais competitivo 
internacionalmente e, 
principalmente, para 
importar menos co-
nhecimento e menos 
produtos de tecnologia 
avançada.

Foi a Lei 10.973, 
de dezembro de 2004, 
chamada de Lei da 
Inovação, do presiden-
te Lula, que pavimen-
tou o caminho para as 

Se somente 
grandes empresas 

e universidades 
particulares 
ocuparem o 
espaço e a 

dedicação do PTS, 
foi-se embora o 

nosso sonho
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Cutistas discutem ações políticas 
estaduais e elegem nova diretoria

Em congresso rea-
lizado em Serra Negra, 
SP, na última semana, os 
sindicalistas da CUT no 
estado de São Paulo re-
elegeram Adi dos San-
tos para a presidência 
da CUT Estadual para o 
triênio 2012/2015. Eva-
nildo Amâncio, o Miú-
do, também foi reeleito 
para a coordenação da 
subsede da CUT Regio-
nal, com sede em Soro-
caba.

Os congressistas, ao 
todo 826 delegados re-
presentando 17 ramos 
profissionais de todo o 
estado, também aprova-
ram o plano de lutas da 
entidade para os próxi-
mos três anos.

Entre as propos-
tas deliberadas estão 
o combate às políticas 
neoliberais do governo 
do estado de São Paulo, 
que há duas décadas está 
nas mãos dos tucanos; e 
a maior participação das 
mulheres na vida sindi-
cal e na política.

Este foi o 13º con-
gresso da CUT estadu-

al, denominado Cecut, 
que contou com uma 
delegação de 20 meta-
lúrgicos de Sorocaba e 
região, entre eles cinco 
mulheres.

O Congresso Nacio-
nal da CUT, o Concut, 
que discutirá as diretri-
zes da entidade em nível 
nacional, está marcado 
para julho.

Evanildo Amancio e Adi dos Santos foram reeleitos para a direção da CUT-SP



Edição 672 Pág. 3
Maio de 2012

Os metalúrgicos da ZF 
Lemforder, em Sorocaba, 
aprovaram em assembleia 
na portaria da fábrica, nes-
ta terça-feira, 22, a proposta 
do Programa de Participa-
ção dos Resultados (PPR) de 
2012 no valor de R$ 5 mil. 

O PPR deste ano ficou 
11,2% superior ao valor ne-
gociado no ano passado, que 
foi de R$ 4,5 mil. 

As negociações entre Sin-
dicato e empresa garantiram 
também o pagamento da pri-
meira parcela, de R$ 2,5 mil 
(50% do valor negociado), 
para esta segunda-feira, 28.

Na ZF do Brasil e na ZF 
Sistemas, do mesmo grupo 
empresarial, as negociações 
do PPR estão em andamen-
to e as propostas devem ser 
apresentadas aos trabalhado-
res nos próximos dias.

Metalúrgicos aprovam PPR 
de R$ 5 mil na ZF Lemforder

A ZF Lemforder emprega 
cerca de 700 trabalhadores, 
enquanto que a ZF do Brasil 

Ex-funcionários 
da Recicla têm 
resíduos a receber

Os metalúrgicos que tra-
balharam na antiga Recicla 
de Araçariguama, hoje Meta-
lur Filial, no turno de reveza-
mento entre 2004 e 2010, têm 
direito a receber um resíduo 
proveniente de um processo 
que o Sindicato moveu contra 
a fábrica e venceu.

O ex-funcionário deve 
procurar a sede do Sindicato 
em Araçariguama para agen-
dar a data e assinar o termo de 
adesão o mais breve possível. 
O pagamento será feito em ja-
neiro de 2013.

Mais informações pelo te-
lefone (11) 4136-3840.

Metalúrgicos do Grupo Schaeffler 
rejeitam proposta de PPR 2012

Os trabalhadores do Gru-
po Schaeffler, fabricante de 
autopeças em Sorocaba, re-
jeitaram, em assembleia na 
porta da empresa no último 
dia 17, uma proposta de parti-
cipação nos resultados (PPR) 
apresentada pela empresa.

Segundo o Comitê Sin-
dical de Empresa (CSE), a 
proposta ainda está distante 
do valor que os funcionários 
consideram justo para o ní-
vel de produção atual. “Não 
adianta a empresa vir com 

manchetes de jornais alegan-
do uma suposta crise futura. 
Essas notícias não refletem 
a expectativa de produção e 
vendas da fábrica”, afirma 
Sidnei Morales Hernandes, 
do CSE.

O Sindicato e o CSE 
aguardam novo contato da 
empresa para retomar nego-
ciações e chegar a uma pro-
posta viável para os trabalha-
dores. O Grupo Schaeffler 
emprega cerca de cinco mil 
metalúrgicos na cidade.

e Sistemas contam, juntas, 
com 3.200 funcionários. As 
três fábricas do grupo produ-

Proposta de participação nos resultados foi negociada entre o Sindicato dos Metalúrgicos, comissão interna e empresa

Sidnei Morales, do CSE, diz que Sindicato está disposto a retomar negociação

Vanderlei Trindade é presidente da Amaso
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NOTAS

Reforço ao Hospital

O vereador Izídio de Bri-
to (PT) [foto] apresentou no 
dia 16 uma emenda à Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) de 2013 que prevê a 
construção de um hospital 
municipal em Sorocaba.

A aprovação da emenda 
à LDO será mais um ins-
trumento político que cobra 
a construção do hospital no 
município. O outro instru-
mento é o abaixo-assinado 
com 27 mil assinaturas que 
foi protocolado na Câmara 
recentemente e, nos próxi-
mos dois meses, deverá ser 
discutido e votado na Câma-
ra como projeto de lei de ini-
ciativa popular.

zem autopeças e estão insta-
ladas na região do Éden, em 
Sorocaba.

Semana do Aposentado terá serviços grátis na praça
Começaram na segunda-

-feira e vão até quarta, dia 23, 
das 9h às 17h, diversos servi-
ços gratuitos na praça Coronel 
Fernando Prestes, em Soro-
caba, como informações jurí-
dicas e do INSS, promovidos 
pela Federação de Aposenta-
dos, Pensionistas e Idosos do 
Estado de São Paulo (Fapesp). 

A “Super Semana do Apo-
sentado” conta com o apoio 

da Associação dos Metalúrgi-
cos Aposentados de Sorocaba 
e Região (Amaso). “Também 
na praça, haverá atividades 
culturais e orientações sobre 
saúde e meio ambiente”, afir-
ma Benedito Vanderlei Trin-
dade, presidente da Amaso e 
associado à Fapesp.

Missa na Catedral
Além dos serviços na pra-

ça, a semana do aposentado 
tem outras atividades. Dia 23, 
às 18h, haverá uma missa na 
Catedral, celebrada pelo Ar-
cebispo Dom Eduardo Benes 
Sales Rodrigues.

Na manhã de quinta, 24, 
a Amaso receberá caravanas 
com representantes de 72 
associações de aposentados 
do estado. Na mesma data e 
local, às 10h, haverá um ato 

ecumênico.
Às 11h, os aposentados 

farão uma passeata pelas 
ruas centrais de Sorocaba. O 
término está previsto para às 
12h, na praça Fernando Pres-
tes.

A Amaso fica na rua Ber-
nardo Ferraz de Almeida, 87, 
Lajeado, anexo ao Sindicato 
dos Metalúrgicos. Mais in-
formações: (15) 3334-5404.
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NOTAS

Futsal de Inverno

Qualificação

Informática grátis

Audiência sobre
Parque Tecnológico

Estão abertas e vão até o 
próximo dia 31 as inscrições 
para o 2º torneio de Futsal 
de Inverno da categoria, que 
começa no dia 15 de junho. 
Todos os atletas devem ser 
sindicalizados. 

Os jogos – no ginásio dos 
Metalúrgicos, no Éden - serão 
realizados nos fins de sema-
na: sexta, sábado e domingo. 
A inscrição, por equipe, custa 
R$ 60, mas se o time não der 
WO durante a competição o 
valor será devolvido. Mais in-
formações pelo 3225-3377.

A escola RH Treinare, par-
ceira do Sindicato, está com 
inscrições abertas para os 
cursos de Inspetor de Quali-
dade, Matemática Industrial, 
Metrologia, Fundamentos da 
Qualidade Total – 5S, Sistema 
Toyota de Produção e Orien-
tação Profissional para o Mer-
cado de Trabalho.

Metalúrgicos sindicaliza-
dos têm direito a descontos 
especiais. Saiba mais pelo te-
lefone (15) 3334-5417.

O Sindicato tem vagas 
remanescentes para o curso 
gratuito de informática básica 
na sede de Sorocaba. Há vagas 
para vários horários e idades. 
As inscrições vão de 23 a 25 
de maio (quarta a sexta), na 
sede, das 8h às 12h e das 14h 
às 19h. Mais informações: 
(15) 3334-5428.

O modelo de gestão do Par-
que Tecnológico de Sorocaba 
será tema de uma audiência 
pública na Câmara Municipal 
nesta sexta, dia 25, das 9h às 
12h. Devem participar repre-
sentantes de secretarias mu-
nicipais, do Conselho de De-
senvolvimento, sindicatos de 
trabalhadores e patronais, cen-
trais sindicais, fábricas, univer-
sidades e escolas técnicas.

A audiência, aberta ao pú-
blico, foi organizada pelo vere-
ador Izídio de Brito (PT), presi-
dente da Comissão de Ciência 
e Tecnologia da Câmara, que 
também tem como membros 
os vereadores João Donizete 
(PSDB) e Hélio Godoy (PSD).

Limpa Óleo começa em
sete mil residências

Novos sócios do Sindicato vão 
contribuir com Hospital GPACI

MEIO AMBIENTE

PrOMOçãO

No dia do lançamento 
do programa de reciclagem 
Limpa Óleo, na última sexta- 
feira, 18, já havia 21 pontos 
cadastrados para participar 
da iniciativa. A maioria des-
ses pontos iniciais de coleta 
é formada por condomínios, 
que concentram sete mil re-
sidências ou 21 mil pessoas.

Os pontos de coleta são 
equipados com dispositivos 
chamados de LEV (Local 
de Entrega Voluntária), onde 
as pessoas podem depositar 
garrafas PET de dois litros 
com óleo de cozinha usado.

O projeto é realizado 
pelo Centro de Estudos e 
Apoio ao Desenvolvimento, 
Emprego e Cidadania (Cea-
dec), e conta com o apoio do 
Sindicato dos Metalúrgicos, 
do jornal Cruzeiro do Sul e 
da rede Cata-Vida de coleta 
seletiva.

Contaminação
Segundo o Ceadec, um li-

tro de óleo despejado no ralo 
das casas pode contaminar 
um milhão de litros de água.

Cada LEV comporta 25 
garrafas PET e, após estar 
cheio, será trocado por um 
vazio pelos catadores de re-
cicláveis que fazem parte do 
programa.

A meta do Ceadec é insta-
lar 170 LEVs em Sorocaba e 
coletar 10 mil litros de óleo 
por mês. O óleo passa por 
um processo de beneficia-
mento e é vendido para fá-
bricas de ração para animais.

Sindicato aderiu
A sede do Sindicato dos 

Metalúrgicos em Sorocaba 
já tem um LEV para atender 
não somente os trabalhado-
res da categoria, mas tam-
bém os vizinhos da entidade.

Empresas, associações e 
condomínios interessados 
em aderir ao programa de-
vem entrar em contato pelo 
telefone (15) 3018-2838. Sindicato em Sorocaba já instalou um LEV para usuários do prédio e vizinhos

Lançamento dia 18 foi realizado no auditório do jornal Cruzeiro do Sul

Mesmo sem gastar ne-
nhum centavo, cada metalúr-
gico que se tornar sócio do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
até o dia 25 de junho vai estar 
colaborando com a campa-
nha Acelera Gpaci, que tem 
por objetivo arrecadar verbas 
para o custeio do hospital 
que atende crianças e adoles-
centes com câncer.

Para cada novo sócio, 
o Sindicato irá adquirir um 

cupom da campanha, no va-
lor de R$ 15. Para aumentar 
a colaboração, a diretoria 
sindical decidiu incluir os 
cerca de 300 metalúrgicos 
que se sindicalizaram desde 
o dia 1º de maio.

Atenção às normas
Mas atenção: o cupom 

não será entregue ao asso-
ciado. Todos os cupons se-
rão guardados em um cofre 

no Sindicato. Caso o prê-
mio, um Volkswagen Space 
Fox Trend, saia para algum 
número de posse do Sindi-
cato, o prêmio será sorteado 
entre todos os cerca de 25 
mil sócios da entidade.

 “A categoria já come-
ça colaborando com 300 
cupons de quem se associou 
desde 1º de maio. Quanto 
mais metalúrgicos se sindi-
calizarem até 25 de junho, 

mais poderemos contribuir 
com o Gpaci”, informa Val-
deci Henrique da Silva, se-
cretário de Organização do 
Sindicato.

A campanha do Gpaci 
começou dia 12 de abril e 
o sorteio será dia 30 de ju-
nho. O objetivo do hospital 
é arrecadar R$ 375 mil com 
a venda de cupons. Mais in-
formações sobre a campa-
nha www.gpaci.org.br
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