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FEM/CUT pede categoria mobilizada 
para campanha salarial deste ano

Menino sorocabano de 1,7 ano 
precisa de doador de medula óssea

PÁG. 3

Sindicato lança cursos de 
qualificação para jovens

TOYOTA – Em assembleia no último dia 23, em frente à empresa, o Sindicato apresentou-
se formalmente aos metalúrgicos da Toyota, montadora de veículos que deverá iniciar a 
produção local em setembro e empregar cerca de 1.500 trabalhadores.

A pauta de reivindicações da campanha salarial dos 
metalúrgicos, que vai determinar salários e direitos 
sociais da categoria, foi entregue aos patrões há 
quase um mês. Mas as negociações ainda não 
começaram. Podem ser necessárias mobilizações 
nas fábricas para acelerar os empresários.

Familiares e amigos de Henrique Terron Pedalino, 
sorocabano de apenas 1 ano e 7 meses de idade, 
estão à procura de um doador compatível de medula 
óssea para o menino, que tem aplasia medular. Os 
doadores podem entrar em contato com o Hemo-
centro de Sorocaba: (15) 3234-2930.
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de julho a 13 de agosto, 
na sede do Sindicato em 
Sorocaba, inscrições para 
três cursos de qualificação 
dirigidos especialmente aos 
jovens metalúrgicos. 

Os cursos, ministrados 
pela escola Qualifica, são 
destinados exclusivamente 
para sócios do Sindicato e 
dependentes. Por isso, es-
tão com preços promocio-
nais.

Podem se inscrever jo-
vens de 15 a 19 anos que te-
nham concluído ou estejam 
cursando o ensino médio. 
As mensalidades variam de 
R$ 79 a R$ 119, conforme a 
faixa salarial do pretenden-
te à vaga.

Os alunos podem esco-
lher entre cursos de solda, 
usinagem e mecânica. Além 
de disciplinas práticas e teó-
ricas especializadas, o pro-
grama inclui formatação de 
currículo, técnicas de entre-
vista e cidadania.PÁG. 3
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Paulo Vannuchi defende 
reforma política e 

democratização da mídia

Cooperativa de crédito dos 
metalúrgicos firma duas parcerias

O então ministro da 
Secretaria Especial de 
Direitos Humanos do go-
verno Lula, Paulo Vannu-
chi, proferiu palestra na 
quarta-feira (18), em So-
rocaba, para os membros 
da Diretoria Plena do Sin-
dicato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba e Região.

Assessor político da 
Federação dos Sindica-
tos Metalúrgicos da CUT 
(FEM-CUT/SP), Van-
nuchi tem atuado, desde 
maio de 2011, na forma-
ção das lideranças sin-
dicais do estado de São 
Paulo. “O sonho socialis-
ta demora, mas tem que 
ser construído a partir de 
uma consciência política 
da classe trabalhadora. 
Por isso a importância de 
a classe trabalhadora ser 
bastante politizada”, co-
mentou.

Ao traçar um amplo 
panorama da conjuntura 
político-econômica, Pau-

lo Vannuchi comentou a 
necessidade de o Brasil re-
alizar, com urgência, uma 
reforma política - com 
financiamento público 
de campanha - e promo-
ver a democratização dos 
meios de comunicação. 
“A imprensa brasileira 
esconde a imagem desse 
novo Brasil que começou 
com o presidente Lula. Se 
você quiser saber sobre o 
Brasil como ele realmente 
é, você tem que ir para o 
exterior e ver as notícias 

da imprensa estrangeira”, 
analisou o ex-ministro.

Comissão da verdade
Responsável pela 

elaboração do Progra-
ma Nacional de Direitos 
Humanos-3 (PNDH-3), o 
ex-ministro comemorou 
a recém-criada Comissão 
da Verdade que, nos pró-
ximos dois anos, irá apu-
rar violações aos direitos 
humanos ocorridas entre 
1946 e 1988, período que 
inclui a ditadura militar. 
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Informativo semanal do Sindicato dos  
Metalúrgicos de Sorocaba e Região

União de todos
 O Sindicato dos 

Metalúrgicos de So-
rocaba e Região co-
meça promover a 
partir desta semana 
uma série de assem-
bleias de mobilização 
da campanha salarial 
de 2012 em portas de 
fábricas.

As mobilizações 
são necessárias tan-
to para informar os 
metalúrgicos sobre o 
andamento das nego-
ciações, como tam-
bém para mostrar aos 
patrões que a cate-
goria está unida para 
lutar em busca de no-
vas conquistas.

A participação 
de cada trabalhador 
nas assembleias da 
campanha salarial é, 
portanto, de extre-
ma importância. Ela 
serve para dizer aos 
empresários que os 
metalúrgicos exigem 
propostas decentes, 
principalmente em 
relação ao  aumento 
de salário com ganho 
real.

Mas como aconte-
ce em todos os anos, 
os patrões já começa-
ram com a choradei-
ra e, com certeza, não 
vão atender às nossas 
reivindicações se a 
categoria não exer-
cer pressão, não se 
mobilizar e cobrar o 

também, que os em-
presários nunca fatu-
raram tanto como nos 
últimos dez anos. 

É para manter os 
metalúrgicos mobili-
zados e informados, 
que a partir desta se-
mana o Sindicato po-
derá aparecer na por-
taria da sua fábrica.

E a sua participa-
ção passa a ser, es-
sencialmente, uma 
obrigação, pois é a 
presença de cada um 
que vai mostrar aos 
patrões que os meta-
lúrgicos estão pron-
tos para participar do 
debate e, principal-
mente, parar a produ-
ção se for necessário.

Os metalúrgicos 
estão abertos ao diá- 
logo e prontos para 
a negociação, mas 
não podemos ficar 
parados até 1º de se-
tembro, data-base da 
categoria, esperando 
a boa vontade dos pa-
trões.

A pauta já foi en-
tregue a eles em 29 
de junho, portanto há 
quase um mês e, até 
o momento, nenhum 
grupo patronal mar-
cou reunião.

Esta realidade 
só vai mudar quan-
do toda a categoria 
demonstrar união e 
vontade de vencer.

atendimento da pauta 
de reivindicações [ler 
na página 4].

O principal argu-
mento patronal neste 
ano é que o país supos-
tamente estaria prestes 
a entrar em crise. To-
dos sabemos que isso 
não passa de oportu-
nismo patronal para 
nos negar conquistas. 
O encolhimento na 
indústria brasileira até 
o momento é insigni-
ficante e, além disso, 
o governo federal tem 
tomado uma série de 
medidas, entre elas: 
compras diretas de 
máquinas, ônibus e 
equipamentos, e a re-
dução do IPI (Imposto 
sobre Produto Indus-
trializado).

É importante que o 
metalúrgico entenda, 

É importante 
 que o 

metalúrgico 
entenda, 

também, que 
os empresários 
nunca faturaram 

tanto como 
nos últimos 

dez anos
Vannuchi elaborou o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3)

CredABC/Sorocaba facilita o crédito para metalúrgicos

Ex-ministro proferiu palestra à Diretoria Plena

A cooperativa de crédi-
to dos metalúrgicos (Cred.
ABC/Sorocaba), instalada 
na sede do Sindicato em 
Sorocaba, firmou nos úl-
timos dias duas parcerias 
com as empresas Metal-
vic, de Araçariguama, e 
Pries, de Sorocaba.

Com a parceria, os 
funcionários destas em-
presas poderão se asso-
ciar à cooperativa para 
fazer capitalizações, com 
juros da poupança, ou to-
mar dinheiro emprestado 
com desconto em folha de 
pagamento e juros abaixo 
do valor de mercado.

Para se associar e 
começar a capitalizar, o 

trabalhador precisa ape-
nas estar com registro em 
carteira. Para tomar em-
préstimo, no entanto, ele 
precisa ter no mínimo três 
meses de casa.

O trabalhador pode 
tomar o empréstimo em 
até 24 meses, no entanto 
o valor das prestações não 
pode ultrapassar 25% do 
seu salário líquido.
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O Sindicato dos Meta-
lúrgicos, em parceria com 
a escola Qualifica, vai pro-
mover cursos direcionados 
para a formação de jovens 
trabalhadores que estejam 
iniciando carreira no setor 
metalúrgico ou pretendam 
conseguir o primeiro empre-
go na categoria profissional.

Os cursos são exclusi- 
vos para metalúrgicos sin-
dicalizados e dependentes, 
pois os valores das men- 
salidades são bem abaixo 
do mercado.

Os candidatos terão que 
ter entre 15 e 19 anos de 
idade e estar cursando ou ter 
concluído o ensino médio. 
Os cursos terão aulas práti-
cas, teóricas e de formação 
para o mercado de trabalho.

Os cursos
No total haverá 294 va-

gas para os cursos de Solda-

gem Industrial (98 vagas), 
Usinagem Industrial (98) e 
Mecânica Industrial (98), 
com turmas das 8h às 12h 
e das 13h30 às 17h30, duas 
vezes por semana.

Cada curso tem duração 
de um ano e o valor da men-
salidade vai de R$ 79 a R$ 
119, conforme a faixa sala-
rial do aluno. Quanto menor 
o salário, menor a mensali-
dade. Caso o aluno não este-
ja empregado, o parâmetro 
será o salário do sócio do 
Sindicato do qual o estudan-
te é dependente.

A realização é do Sindi-
cato e do coletivo Juventu-
de Metalúrgica. As vagas 
são limitadas e as inscrições 
vão de 30 de julho a 13 de 
agosto, na sede do Sindicato 
em Sorocaba, de segunda a 
sexta, das 8h às 21h. Mais 
informações pelo telefone 
3018-3050 ou 3334-5417

Sindicato lança programa de 
qualificação para jovens metalúrgicos
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Trabalhadores da Toyota  
param para ouvir o Sindicato

Todos os trabalhadores da 
montadora Toyota atrasaram a 
entrada para o trabalho, na ma-
nhã de segunda-feira, dia 23, 
para participar de uma assem-
bleia de apresentação do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de Soro-
caba e Região, que representa 
legalmente os metalúrgicos da 
montadora.

O presidente do Sindicato, 
Ademilson Terto, e o vice-pre-
sidente, João Farani, falaram 
da estrutura física e jurídica da 
entidade, do seu modo de atua-
ção e da importância da classe 
metalúrgica no cenário social, 
político e econômico. Hoje, em 
Sorocaba e outras 13 cidades 
vizinhas, são mais de 45 mil 
trabalhadores.

“A participação de todos os 
trabalhadores, sem exceção, foi 
muito importante. Quanto mais 

Logística

MAIS CURSOS

Inglês

A escola Rise Cursos, par-
ceira do Sindicato, está com 
inscrições abertas para os cur-
sos de Logística, Excel Avan-
çado e AutoCad 2D. O curso 
de logística terá duração de 
70 horas com ênfase em or-
ganização e liderança. Os 
metalúrgicos sindicalizados e 
seus dependentes têm direito 
a descontos especiais. Mais 
informações pelos telefones 
3334-5419 ou 8116-1812.

A escola de inglês Move 
On Idiomas, parceira do 
Sindicato, está com inscri-
ções abertas para cursos pela 
manhã, tarde e nas quartas-
-feiras à noite. Mais infor-
mações e reservas de vagas 
pelo telefone 3013-8252 ou 
pelo email: ingles.sindicato@ 
globomail.com

Metalúrgicos sindicaliza-
dos e seus dependentes têm 
direito a descontos especiais.

unidos eles se mantiverem, 
mais benefícios eles poderão 
conquistar”, diz João Farani.

Além da montadora, o Sin-
dicato também tem feito as-
sembleias com os trabalhadores 
de diversas sistemistas, empre-
sas que estão localizadas no en-
torno da montadora e que vão 
fazer parte da cadeia produtiva 
da Toyota. A montadora japo-
nesa irá fabricar em Sorocaba o 
Etios, com lançamento previsto 
para setembro deste ano.

Bom exemplo
Além de parar para ouvir o 

Sindicato, os trabalhadores da 
Toyota deram um outro bom 
exemplo de conscientização ao 
se sindicalizarem. Até o mo-
mento, mais de 250 metalúr-
gicos já se tornaram sócios do 
Sindicato. Presidente do Sindicato, Ademilson Terto, conversa com trabalhadores da Toyota de Sorocaba

Inscrições para cursos vão de 30 de julho a 13 de agosto, no Sindicato
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Metalúrgicos devem estar unidos 
para possíveis mobilizações

Na entrega da pauta de 
reivindicações da campa-
nha salarial deste ano aos 
patrões, no dia 29 de junho, 
em São Paulo, os dirigentes 
sindicais cobraram negocia-
ções sérias e rápidas, para 
que a campanha de 2012 
não emperre como no ano 
passado.

Mas após quase um mês 
desde a entrega da pauta, 
os empresários ainda não 
construíram uma agenda de 

negociação e até o momento 
não se manifestaram. “Isso 
significa que os trabalha-
dores devem estar atentos 
e unidos, pois pode haver 
necessidade de mobiliza-
ções para que eles [empre-
sários] percebam o poder da 
categoria e atendam nossas 
reivindicações”, diz João 
Farani, vice-presidente do 
Sindicato e secretário-geral 
da FEM-CUT (Federação 
Estadual dos Metalúrgicos).

Campanha Salarial

Menino sorocabano sofre de aplasia medular 
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Campanha pede doadores de medula 
para Henrique, de um ano de idade

Quinta edição do Futgame 2012 tem 113 inscritos

Familiares e amigos do soroca-
bano Henrique Terron Pedalino, de 
1 ano e 7 meses de idade, estão à 
procura de um doador de medula 
óssea compatível com a medula do 
garoto. O menino foi diagnosticado 
com aplasia medular há pouco mais 
de um mês. 

A aplasia medular é uma doença 
caracterizada pela deficiência me-
dular, ou seja, disfunção da medula 
óssea. 

Para aumentar as chances de se 
encontrar um doador de medula 
compatível, os familiares do garo-
to estão incentivando a doação de 
sangue de voluntários no Hemocen-
tro de Sorocaba, que funciona no 

prédio do hospital Leonor Mendes 
de Barros, no CHS (Conjunto Hos-
pitalar de Sorocaba). Eles pedem, 
no entanto, que os doadores que se 
organizarem em grupo para doação, 
liguem antes para o Hemocentro, 
para que seja montado esquema es-
pecial para se evitar transtornos.

Segundo Marcelo da Costa, tio 
do menino, Henrique está sendo 
medicado em casa desde a semana 
passada, após um mês de interna-
ção. Seu nível de plaquetas no san-
gue melhorou, subiu de 2 mil para 
14 mil, mas continua muito abaixo 
do normal, que seria 200 mil pla-
quetas. O telefone do Hemocentro 
é: (15) 3234-2930.

A edição 2012 do Futga-
me (futebol de vídeo-game) 
do Sindicato dos Metalúrgi-
cos terá 113 participantes. 
As partidas serão realizadas 
nos dias 29 de junho e 5 de 
agosto na sede do Sindicato. 

De acordo com Flávio 
Mattos, membro da comis-
são organizadora, os par-

ticipantes serão divididos 
em quatro grupos, sendo 
eles Vermelho, Preto, Azul 
e Verde. “Os integrantes de 
cada grupo se enfrentarão, 
e o vencedor de cada grupo 
participará da semifinal do 
torneio”, detalha Flávio. 

A primeira e a segun-
da rodada serão realizadas 

neste domingo, dia 29. Já a 
terceira rodada será dispu-
tada no próximo domingo, 
dia 5 de agosto. “A final do 
torneio será definida em um 
único jogo”, complementa 
Flávio. 

Os jogos do 5º Futgame 
serão disputados na plata-
forma Playstation 3 (PS3). O 

jogo base das disputas será 
o PES 2012. O prêmio para 
o 1º lugar será um console 
Playstation 3. O segundo 
colocado ganhará um tablet.

A lista dos participan-
tes inscritos bem como o 
horário e a chave dos jo-
gos está disponível no site  
www.smetal.org.br

Futsal de inverno 
14 garantem vaga

Das 16 equipes que vão 
à 2ª fase do Futsal de Inver-
no, 14 já estão definidas. A 
indefinição continua apenas 
no grupo  6, onde Schaeffler, 
Estika Esporte Clube e Difran 
F.C brigam pelas duas vagas 
do grupo.

Os classficados: G1,  
YKK-AP e Apex Tool; G2,  
MDA Brasil e Café com 
Leite; G3,  Tecforna/Galpão 
Agropecuária e Sorocaba 
Usinagem Juntec; G4, Eds-
cha Brasil e Flextronics; G5, 
Real Saca e Espanha F.C;  
G7, Gerdau Futsal e Bfior 
Usinagem; G8, U.F. Futsal e 
União Metal Piedade.

Principais reivindicações 
• Reposição integral da inflação;
• Aumento real no salário;
• Valorização nos pisos salariais;
• Licença Maternidade de 180 dias;
• Ampliação nos direitos sociais;
• Organização Sindical no Local de Trabalho;
• Jornada de 40h semanais, sem redução no salário;
• Seguro de vida.

• Montadoras (ABC 
paulista, Taubaté e São 
Carlos, com acordo 
fechados) 
• Fundição;
• Estamparia;
• Grupo 2 (máquinas e 
eletrônicos);
• Grupo 3 (autopeças, 
forjaria, parafusos);
• Grupo 8 (trefilação, 

laminação ferrosos; 
refrigeração, 
equipamentos ferroviários, 
rodoviários entre outros);
• Grupo 9 (antigo G10 
- reúne os sindicatos 
patronais dos setores de 
lâmpadas, equipamentos 
odontológicos, 
iluminação, material bélico 
entre outros).

Base FEM
A FEM-CUT/SP representa 

14 sindicatos que, juntos, repre-
sentam 250 mil trabalhadores em 
todo o estado. A data-base dos 
metalúrgicos é 1º de setembro.

A Federação negocia com 
sete bancadas patronais divididas 
nos seguintes setores:

João Farani, de Sorocaba, durante entrega da pauta na Fiesp (Federação das Indústrias), em São Paulo


