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Números da 
Sorte já estão 
disponíveis em
www.smetal.org.br

Sindicato 
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Participação nos resultados é 
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Vereador metalúrgico Izídio 
lança campanha à reeleição
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Metalúrgicos celebram Dia do 
Rock com encontro de bandas

Mais de 2 mil pessoas prestigiaram no Parque dos Espanhóis, no último domingo (15),  
em Sorocaba, o 7º Encontro de Bandas “Rock dos Metalúrgicos”. O encontro reuniu sete bandas, de 
várias vertentes, para celebrar a passagem do Dia Mundial do Rock.

Nas últimas semanas, metalúrgicos de dez empresas de Sorocaba e Araçariguama conquistaram 
o acordo de PPR de 2012. As negociações continuam em diversas outras fábricas de Sorocaba 
e região. Na Prysmian (foto), mobilização garantiu PPR superior a R$ 5 mil.

No último domingo, dia 15, mais de 400 pessoas representando diversas categorias profissionais 
e 82 bairros de Sorocaba participaram do lançamento da campanha à reeleição do vereador 
metalúrgico Izídio de Brito (PT). 
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ANS disponibiliza telefone 
e site para reclamações

Congresso da CUT define 
principais ações da Central

Nova regra do seguro 
desemprego ainda não 

vale para Sorocaba

A Agência Nacional 
de Saúde Suplementar 
(ANS) suspendeu, na se-
mana passada, a comer-
cialização de 268 planos 
de saúde de 37 operado-
ras de todo o Brasil. 

A medida ocorreu 
em resposta ao descum- 
primento de operadoras 
que não respeitam os  
prazos máximos para 
atendimento de consul-

Uma delegação de 
metalúrgicos de Soroca-
ba participou, com voz 
e voto, do 11º Congresso 
na CUT Nacional (Con-
cut), realizado de 9 a 13 
de julho, em São Paulo. 
Ao todo, mais de dois 
mil dirigentes sindicais 
do país, que votaram no 
Congresso, elegeram o 
bancário Vagner Freitas 
como novo presidente 
da CUT e definiram um 
plano de lutas da Central 
para os próximos anos.

O Plano de Lutas in-
clui mobilizações pelo 
fim do fator previden-
ciário, contra a precari-
zação do trabalho, pela 

Desde o último dia  
10 os trabalhadores da 
capital e toda a grande 
São Paulo precisam fa-
zer curso de qualificação 
profissional para ter di-
reito ao seguro desem-
prego se ele der entrada 
com pedido do benefício 
pela terceira vez em me-
nos de 10 anos.

A medida, que vem 
sendo implantada grada-
tivamente desde o mês de 
abril, ainda não vale para 
o interior de São Paulo, o 
que deixa os trabalhado-
res de Sorocaba e região 

tas, exames e cirurgias. 
Para fazer valer os 

direitos dos segurados, a 
ANS oferece espaço para 
tirar dúvidas e orientar 
sobre regulação, registro 
de denúncia de desres-
peito à legislação ou ao 
contrato entre operadora 
e segurado.

Reclamações sobre 
exame ou procedimento 
médico negado ou demo-

ratificação da convenção 
158 (que inibe demissões 
imotivadas) e pela redu-
ção da jornada.

“A unidade dos tra-
balhadores das mais 
diversas categorias pro-
fissionais, demonstrada 
no Concut, será deter-

de fora da nova regra até 
o momento.

“Pelo que temos co-
nhecimento, o trabalha-
dor não será prejudicado 
de forma alguma, já que 
se o lugar onde ele vive 
não houver cursos ou 
escolas habilitadas, o pa-
gamento do seu benefí-
cio não sofrerá qualquer 
modificação. Por outro 
lado, a exigência da qua-
lificação profissional não 
é uma penalidade para 
o desempregado, pelo 
contrário, é uma forma 
de qualificá-lo para que 

ra na autorização pelos 
planos de saúde podem 
ser feitas por meio do 
Disque-DNS: 0800-701-
9656. A ligação é gratuita 
e pode ser feita de segun-
da a sexta-feira das 8h às 
20h. O usuário também 
pode acessar à Central 
de Atendimento ao Con-
sumidor pela internet, 
disponível em www.ans.
gov.br

minante para conquistar-
mos não só melhorias no  
trabalho, mas também 
uma sociedade mais  
justa”, afirmou Ademil-
son Terto da Silva, pre-
sidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Soroca-
ba e Região.

ele tenha mais condições 
de voltar ao mercado de 
trabalho o mais rápido 
possível”, conclui Ade-
milson Terto da Silva, 
presidente do Sindicato.
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Vote consciente 
Somente a popu-

lação sorocabana vai   
se deparar com o pe-
dido de votos de 450 
candidatos às elei-
ções de outubro de 
2012. Na região da 
nossa base sindical é 
possível que este nú-
mero se aproxime de 
2 mil nomes, distri-
buídos por quase 30 
partidos políticos.

A questão é como 
o eleitor metalúrgico 
poderá, neste amplo 
universo de santi-
nhos, jingles e pro-
messas, distinguir 
o joio do trigo e vo-
tar bem, escolhendo 
candidatos realmente 
comprometidos com 
a classe trabalhadora.

Antes da escolha, 
porém, o eleitor me-
talúrgico deve fazer 
uma reflexão sobre 
a importância do ato 
de votar. Para muitos, 
votar é algo simples, 
sem importância e, 
por isso, acabam vo-
tando por amizade, 
por uma vaga pro-
messa de emprego, 
uma musiquinha bem 
feita, aparência de 
bom moço e, em al-
guns casos, até por 
escolha aleatória ao 
pegar um santinho no 
chão, perto da seção, 
no dia da votação.

Ir à urna, escolher 
um candidato e de-
positar o seu voto é 
algo de extrema im-

básicos que o eleitor 
deve ter é saber se 
o candidato que ele 
vai votar é, de fato, 
comprometido com 
as causas dos traba-
lhadores; se ele re-
presenta a sua classe, 
ou não!

Os mais velhos 
se lembram da op-
ção dos brasileiros 
em eleger duas vezes 
o PSDB para - via 
presidente Fernando 
Henrique Cardoso - 
governar o Brasil. O 
resultado foi desem-
prego, desmantela-
mento da educação 
e da saúde e a venda 
das grandes estatais, 
como a Vale do Rio 
Doce, e a privatiza-
ção das estradas com 
pedágio caríssimo, 
principalmente no es-
tado de São Paulo.

Em 2002, porém, o 
povo deu voz a outro 
presidente, o metalúr-
gico Luiz Inácio Lula 
da Silva, que barrou 
as privatizações e, 
com políticas sociais, 
distribuiu renda e deu 
outro ritmo de cres-
cimento e igualdade 
social ao país.

Estes são alguns 
dos motivos que le-
vam o Sindicato dos 
Metalúrgicos a pedir 
à categoria discer-
nimento e responsa-
bilidade na hora de 
votar nas próximas 
eleições.

portância, não só para 
o eleitor, mas para sua 
família, para o futuro 
do seu município, do 
seu estado, do país e 
toda a Nação. 

São os vereadores 
que vão fazer as leis 
municipais que refleti-
rão no seu dia a dia e 
são, também, o vice- 
prefeito e o prefeito 
que vão administrar o 
município onde você e 
sua família vivem.

Este mesmo proces-
so se repete em nível 
estadual e nacional com 
deputados, senadores, 
governadores e presi-
dente da República.

Daí a importância 
do voto, pois você vai 
eleger quem vai te go-
vernar e, se a escolha 
for ruim, obviamente 
você terá um governo 
ruim.

Um dos cuidados 

Ir à urna, 
escolher um 
candidato 

e depositar 
o seu voto 
é algo de 
extrema 

importância

Planos de saúde

O bancário Vagner Freitas foi eleito novo presidente da CUT Nacional

Terto é presidente do Sindicato
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Os trabalhadores de mais 
dez empresas – de Sorocaba 
e Araçariguama – fecharam 
acordo de PPR (Programa de 
Participação dos Resultados) 
nos últimos dias.

Entre as negociações des-
taque para os metalúrgicos 
da Prysmian Group. Os 500 
trabalhadores das três divi-
sões do grupo – Telecom, 
Energia e SPF – conquista-
ram PPR que pode chegar 
a R$ 5,7 mil com 105% das 
metas atingidas. A primei-
ra parcela de R$ 3,1 mil cai 
nesta quinta, dia 19.

Na Wobben o benefício 
foi aprovado no último dia 
10 e o valor é R$ 4,4 mil. A 
primeira parcela, de R$ 3 mil, 
será depositada no dia 25.

Na região o destaque é 
para o PPR  conquistado na 
Sênior, em Araçariguama, 
cujo valor deste ano cresceu 
35% em relação ao valor ne-
gociado no ano passado. A 
Sênior emprega 250 pessoas.

Trabalhadores de mais dez 
empresas conquistam PPR

Ozéias na Cipa
A diretoria do Sindicato 

agradece os metalúrgicos da 
Metso Equipamentos pela 
eleição de Ozéias Carlos 
Beltramo na CIPA daquela 
unidade, no último dia 12  
de julho. Ozéias, que tam-
bém é integrante do CSE 
(Comitê Sindical de Empre-
sa) na Equipamentos, tem 
compromisso com os traba-
lhadores e irá trabalhar pela 
melhoria das condições de 
trabalho na empresa.

Na Wobben a participação dos trabalhadores garantiu benefício de R$ 4,4mil

Todos os trabalhadores da Tecsis, sindicalizados ou não, estão convidados

Trabalhadores têm apoiado o sindicato se tornando sócios
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NOTAS

Plenária neste 
domingo discute 

problemas na Tecsis
Transporte fretado 
começa em agosto

O Sindicato e o Comitê 
Sindical de Empresa  (CSE) 
na Tecsis convidam todos os 
funcionários, inclusive das 
empresas terceirizadas, para 
participarem de uma plená-
ria, neste domingo, dia 22, 
às 9h, na sede do Sindicato, 
rua Júlio Hanser, 140,  Laje-
ado, perto da rodoviária.

O encontro vai debater 

uma série de assuntos de in-
teresse dos trabalhadores. “A 
participação de todos é mui-
to importante, pois vamos 
tratar de questões que dizem 
respeito diretamente a vida 
dos trabalhadores e de  seus 
familiares e as condições da 
fábrica”, diz o dirigente sin-
dical Valdeci Henrique da 
Silva, o Verdinho.

A partir do dia 15 de 
agosto, a Scórpios, empre-
sa fornecedora da monta-
dora Toyota, vai disponi-
bilizar transporte fretado 
para os cerca de 110 fun-
cionários metalúrgicos.

O acordo é mais uma 
conquista dos trabalhado-

res, que desde o começo 
do ano negociam uma sé-
rie de reivindicações junto 
à direção da empresa.

Os metalúrgicos da 
Scórpios têm demonstrado 
apoio ao Sindicato e cerca 
de 60% dos trabalhadores 
já se sindicalizaram.

Convênio na Ecil

Dentistas

Os metalúrgicos da Ecil, 
em Piedade, conquistaram 
na última semana convênio 
odontológico gratuito; os fa-
miliares também serão benefi-
ciados com custo de R$ 6 por 
procedimento.

O acordo foi aprovado pe-
los trabalhadores em assem-
bleia na porta da fábrica no 
último dia 12. A fábrica em-
prega 420 pessoas.

O convênio dos metalúrgi-
cos sindicalizados com a Pau-
lident sofreu reajuste de valor 
este mês. O procedimento 
dentário subiu de R$ 6 para 
R$ 10. 

Nos R$ 10 estão inclusos 
procedimentos como limpe-
za, obturações e limpeza de 
canal. A Paulident atende na 
clínica Cenci Guimarães, na 
rua Eulália da Silva nº 138, 3º 
andar, Jardim Faculdade.

As consultas devem ser 
agendadas pelos telefones 
(15) 3211-0904 e 3211-5400. 

Outros PPRs fechados 
até o momento

Hurt-Infer
Scherdel
Commescope
Bauma
Metalur matriz e filial
Metalex
JCB
Johnson Controls (antiga 
Enertec)
Grupo ZF (Brasil, Sistemas, 
Lemforder)
CNH/Case
Grupo Schaeffler
Dana
Dental Morelli
Atlanta
Apex Tool

As negociações continuam 
em dezenas de empresas em 
Sorocaba e região.

mobilização
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Rock dos Metalúrgicos reúne 2 mil pessoas
Nem mesmo a baixíssi-

ma temperatura impediu as 
mais de 2 mil pessoas de 
prestigiarem, no último do-
mingo (15), no Parque dos 
Espanhóis, na Vila Assis, 
em Sorocaba, o 7º Encontro 
de Bandas “Rock dos Me-
talúrgicos”, realizado pelo 
Coletivo Juventude do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de 
Sorocaba e Região.

Foram quase dez horas 
de rock´n´roll, das mais va-
riadas vertentes, com apre-
sentação de sete bandas, 
todas elas formadas por 
pelo menos um integrante 
metalúrgico. Essa foi a pri-
meira vez que o evento foi 
realizado fora da sede do 
Sindicato.

O metalúrgico Régis 
Vieira curtiu a apresenta-
ção das bandas ao lado da  
esposa, do sobrinho de 14 
anos e da filha de apenas 
4 anos. “Todos os anos eu 

enconTro de bandas

Izídio de Brito fala com seus apoiadores durante evento
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Izídio lança campanha à reeleição

Categoria Premiada: “Números da 
Sorte” já estão disponíveis no site

Cerca de 400 pessoas participa-
ram, no último domingo (15), no au-
ditório do Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Sorocaba, do lançamento da 
candidatura à reeleição do vereador 
metalúrgico Izídio de Brito (PT). 

A candidata à prefeita pelo PT, 
Iara Bernardi, parabenizou Izídio 
pelo desempenhado no atual man-
dato. “Precisamos de Izídio na  
Câmara para ele dar continuida- 
de a esse trabalho tão relevante  
que ele tem desempenhado até  
agora”, afirmou.

O deputado estadual Hamilton 
Pereira (PT), o presidente do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de Sorocaba 

e Região, AdemilsonTerto da Silva, 
a presidenta do Sindicato das Traba-
lhadoras e Trabalhadores do Vestu-
ário de Sorocaba e região, Márcia 
Viana, e o presidente da Associa-
ção de Metalúrgicos Aposentados 
de Sorocaba, Benedito Vanderlei 
Trindade, também destacaram o tra-
balho de Izídio em defesa da classe 
trabalhadora na Câmara Municipal.

Emocionado, Izídio agradeceu a 
participação de todos os apoiadores. 
“Agora sim tenho certeza que, jun-
tos, iremos fazer uma bela campa-
nha”, garantiu entusiasmado.

Mais informações no site:  
www.izidio1333.com.br

Começou na segunda-fei-
ra, dia 16, a Campanha “Ca-
tegoria Premiada”, que visa 
aumentar o número de asso-
ciados do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Sorocaba e Região 
e fortalecer a categoria.

Quem já é sócio ou se 

sindicalizar durante a cam-
panha vai concorrer, pela 
Loteria Federal, a dois carros 
Fiat Uno Vivace 0k; quatro 
pacotes de viagens para For-
taleza CE; dez TVs LED 42 
polegadas; dez notebooks e 
quatro motos Honda CG 125 

Fan 0K, e não duas, confor-
me publicado na edição 677 
da Folha Metalúrgica.

Para o presidente do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de 
Sorocaba e Região, Admilson 
Terto da Silva, a campanha 
“vai incentivar ainda mais a 

categoria, pois é uma forma 
de reconhecer e premiar a 
consciência dos trabalhadores 
sindicalizados”, afirma.

Os “Números da Sorte”, 
bem como o regulamento do 
sorteio, já podem ser conferi-
dos no site www.smetal.org.br

prestigio o encontro. Mi-
nha família gosta muito de 
rock”, comentou.

Vocalista da banda mais 
aguardada da noite, a Guns 

N’ Roses Brazil, considera-
da pela crítica especializada 
como a melhor banda cover 
do Guns N’ Roses da Amé-
rica Latina, Nel Loki contou 

que a banda fundada há 12 
anos já se apresentou em 
outras ocasiões em Soroca-
ba, em casas de show que 
não existem mais. “Ainda 

bem que esse encontro pro-
movido pelo Sindicato volta 
a dar espaço para as bandas 
de rock”, comentou o músi-
co da banda paulistana.

NOTAS

Futgame

Futsal de Inverno

A partir da próxima terça- 
feira, a tabela de jogos do 
Torneio de Futgame (futebol 
de video-game) do Sindicato 
dos Metalúrgicos será divul-
gada no site www.smetal.
org.br

As inscrições para a com-
petição terminaram no úl-
timo dia 13. A organização 
do torneio está confirmando 
a validade de cada inscrição 
para, em seguida, organizar 
a tabela de jogos. As dispu-
tas deverão ser realizadas em 
dois domingos consecutivos.

O segundo torneio de 
Futsal de Inverno dos Me-
talúrgicos prossegue neste 
fim de semana com a quinta 
rodada. Os jogos são dispu-
tados no ginásio de esportes 
dos metalúrgicos, que fica no 
clube de campo da categoria, 
no Éden.

A tabela completa será di-
vulgada no site www.smetal.
org.br assim que ela for dis-
ponibilizada pela organiza-
ção do torneio.

Evento foi realizado no Parque dos Espanhóis, na vila Assis, com apoio da secretaria municipal de Cultura


