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Informação para Prevenção é 
o tema da Semana de Saúde

Presidente eleito do TRT visita 
Sindicato dos Metalúrgicos

Sindicalistas de 16 categorias 
declaram apoio a Renato Amary

Reajuste salarial de 8% já 
beneficia 91% da categoria

8ª SESISPAT TrIbunAl do TrAbAlho ElEIçõES 2012

Até quarta-feira (24), 39 
mil metalúrgicos de 287 fá-
bricas da região de Sorocaba 
já tinham garantido reajuste 
salarial de 8% por meio de 
negociações entre o Sindica-
to e as empresas. Apenas 4 
mil trabalhadores, ou 9% dos 
43 mil metalúrgicos da re-
gião, continuam sem garantia 
de reajuste.

A direção sindical orienta 
os trabalhadores dessas em-
presas a se organizarem para 
exigir dos patrões que eles 
firmem compromisso de rea-
juste com o Sindicato.

Já as negociações esta-
duais, que garantem acordos 
coletivos para todos os meta-
lúrgicos da CUT no estado, 
estão emperradas desde o iní-
cio de setembro.
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PÁG. 4

Ex-funcionários têm 
prazo para receber 
saldo do PPR/2008

Comissão de Fábrica 
na Volks completa
30 anos de atividade

Schaeffler

homenagem

PÁG. 3

PÁG. 4

PÁG. 3Os trabalhadores da Gerdau, de Sorocaba e Araçariguama, estão entre os mais recentes a conquistar o reajuste da Campanha Salarial

Fo
gu

inh
o /

 A
rq

uiv
o S

Me
tal

Fatec e Etecs têm inscrições abertas para cursos em 2013
FormAção ProFISSIonAl
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Informativo semanal do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Sorocaba e Região

Postura corajosa
A visita de corte-

sia do desembarga-
dor Flavio Allegretti 
de Campos Cooper, 
recém-eleito presi-
dente do Tribunal 
Regional do Traba-
lho da 15ª Região, 
localizado em Cam-
pinas, ao Sindicato 
dos Metalúrgicos de 
Sorocaba e Região, 
nesta semana, acende 
uma refl exão do mo-
vimento sindical so-
bre o Judiciário que 
temos no país e, por 
consequência, o Judi-
ciário que queremos 
e que o Brasil tanto 
precisa. 

Conforme as pala-
vras do próprio ma-
gistrado, publicada 
nesta edição da Fo-
lha Metalúrgica, “o 
juiz deve conhecer e 
ter sensibilidade dos 
problemas reais para 
poder julgar melhor o 
problema de seus se-
melhantes”. 

A postura defen-
dida corajosamente 
pelo juiz, de reduzir a 
enorme distância que 
separa o Poder Judi-
ciário dos trabalha-
dores e da sociedade, 
merece aplausos de 
toda a nossa catego-
ria. 

Sabemos, porém, 
que a iniciativa do 
desembargador ainda 
é exceção dentro de 
um campo fechado 
como o Judiciário, 

país e se aproximou 
ainda mais da popu-
lação, desvendando 
os verdadeiros pro-
blemas e anseios dos 
brasileiros.

O conhecimen-
to de causa ou, ao 
menos, a visita “in 
loco” aos locais onde 
os problemas e de-
mandas ocorrem é o 
mínimo que nossos 
representantes no po-
der devem à socieda-
de em nome da qual 
juram atuar. É essa 
sensibilidade, com-
promisso e competên-
cia que se espera de 
quem decide o desti-
no de seres humanos, 
em suas necessidades 
individuais e coleti-
vas.

Nós, trabalhado-
res, podemos e deve-
mos valorizar e res-
peitar quem se dispõe 
a exercer poder de 
forma justa, humana e 
evolutiva, como o juiz 
Alegretti; bem como 
temos o direito de re-
pudiar aqueles que re-
pudiam o povo, mas 
encontram um meio 
de exercer o poder 
em nome dele, seja 
nos tribunais, nas câ-
maras legislativas ou 
no Poder Executivo. 
Afi nal, a Constituição 
de 1988, conquistada 
com suor e sangue de 
muitos militantes so-
ciais deste país, nos 
dá esse direito.

onde muitos dos toma-
dores de decisão insis-
tem em fi car isolados 
em suas torres de mar-
fi m. Nos poderes Exe-
cutivo e Legislativo, 
a necessidade de os 
mandatários se aproxi-
marem cada vez mais 
da população também 
é urgente.

Aliás, a história 
do Brasil mostra que 
até pouco tempo atrás 
muitas das soluções 
tomadas pelos seus go-
vernantes, com tradi-
ção e respaldo do mun-
do acadêmico, nem 
sempre eram as mais 
efi cazes e democráti-
cas. A mudança iniciou 
justamente quando o 
então candidato a pre-
sidência da República, 
Luiz Inácio Lula da 
Silva, no comando das 
chamadas “Caravanas 
da Cidadania”, percor-
reu todas as regiões do 

É essa 
sensibilidade, 
compromisso 

e competência 
que se espera de 

quem decide o 
destino de seres 

humanos, em suas 
necessidades 
individuais e 

coletivas.

“Números da Sorte” serão 
divulgados nesta sexta 

Movimento sindical declara 
apoio a Renato Amary

Cursos recebem inscrições
para novas turmas

As escolas RH Treinare e Rise, em 
parceria com o Sindicato dos Metalúr-
gicos de Sorocaba e Região, estão com 
matrículas abertas para diversos cursos 
de qualifi cação profi ssional. Entre as op-
ções oferecidas estão Leitura e Interpre-
tação de Desenho Técnico, Metrologia, 
Líder de Produção e AutoCAD 2D e 3D.

Os cursos são pagos, mas sócios do 
Sindicato e seus dependentes têm des-
contos especiais. As aulas acontecem 
na sede do Sindicato. Mais informações 

pelo telefone (15) 3334-5417 ou (15) 
3334-5419.

Já a escola Move On Idiomas, tam-
bém parceira do Sindicato, está com 
inscrições abertas para novas turmas de 
Inglês. A taxa de matrícula é de R$ 10 e 
sócios e dependentes do Sindicato têm 
desconto na mensalidade. As aulas tam-
bém são realizadas na sede sindical, em 
Sorocaba, que fi ca na rua Júlio Hanser, 
140, Lajeado, próximo à rodoviária. In-
formações pelo fone (15) 3013-8252.

A partir desta sexta-feira, dia 26, 
os metalúrgicos associados ao Sindi-
cato dos Metalúrgicos de Sorocaba e 
Região poderão conferir os seus “Nú-
meros da Sorte” para concorrer à se-
gunda fase de sorteios da campanha 
“Categoria Premiada”.

Os números podem ser consul-
tados no site do Sindicato em www.
smetal.org.br. Os metalúrgicos vão 
concorrer a um Fiat Uno Vivace 
0Km, duas motos CG Fan 0Km, cinco 

TVs de LED de 42 polegadas, cinco
notebooks e duas viagem para Forta-
leza (Ceará).

Os sorteios, pela Loteria Federal, 
acontecem nos dias 1º, 5 e 8 de de-
zembro. Concorrerão aos prêmios to-
dos os metalúrgicos associados que 
estiverem em situação regular e sindi-
calizados até o sábado, dia 20 de no-
vembro. O regulamento completo do 
sorteio também pode ser conferido no 
site www.smetal.org.br 

Representantes sindicais de 16 ca-
tegorias profi ssionais participaram na 
sexta-feira (19) de um ato de apoio ao 
candidato do PMDB à prefeitura de 
Sorocaba, Renato Amary. O encontro 
aconteceu no bairro do Vergueiro, no 
comitê de Amary que vai enfrentar, 
no domingo, dia 28, em segundo tur-
no, o candidato tucano Antonio Car-
los Pannunzio.

O presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Sorocaba e Região, 
Ademilson Terto da Silva, participou 
da reunião e justifi cou o apoio res-
saltando que nos últimos oito anos 
a gestão do PSDB não teve compro-
metimento com a classe trabalhadora. 
“Já com o PMDB nós teremos mais 
diálogo”, afi rmou. Segundo Terto, a 
aliança nacional entre PT e PMDB, 
reafi rmada localmente, também vai 
ajudar a aproximar Sorocaba dos pro-
gramas do governo federal, da presi-
denta Dilma Rousseff (PT).

Conselho sindical
Em seu discurso, Amary disse que 

vai honrar cada voto de trabalhador que 
receber na eleição e que terá o movi-
mento sindical, “com sua habilidade 
de negociação”, como um parceiro em 
sua administração, caso seja eleito dia 
28 de outubro. “Vocês [representan-
tes sindicais] vão compor um grande 
conselho de onde eu possa tirar ideias, 
sugestões para a que a recuperação da 
cidade aconteça de forma mais rápida”, 
prometeu o candidato.

Além de metalúrgicos, a reunião 
de apoio ao candidato Amary teve a 
presença de representantes dos sin-
dicatos dos trabalhadores no vestuá-
rio; rodoviários; estabelecimentos de 
saúde (Sinsaúde); químicos; hotéis e 
restaurantes; vigilantes; têxteis; pape-
leiros; comerciários; Associação dos 
Metalúrgicos Aposentados (Amaso), 
Força Sindical e subsede regional da 
CUT, entre outros. 
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Em seu discurso, o candidato do PMDB elogiou habilidade de negociação dos sindicalistas
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Ex-funcionários têm até o dia 5 para requerer resíduo da participação nos resultados

O presidente do Sindicato, Ademilson Terto, o deputado estadual Hamilton Pereira (PT) e o desembargador Flavio 
Allegretti de Campos Cooper

Os dirigentes explicaram ao juiz o funcionamento do modelo eleitoral baseado nos comitês sindicais de empresa

Cerca de 200 ex-funcio-
nários do Grupo Schaeffler, 
que trabalharam na empresa 
em 2008, podem ter direi-
to a receber saldo devedor 
referente ao Programa de 
Participação nos Resultados 
(PPR) daquele ano, além de 
um valor adicional relativo 
à multa decorrente do par-
celamento do abono emer-
gencial do ano. Mas o prazo 
para requerer esse direito 
vence no dia 5 de novembro 
deste ano.

Os valores são resultado 
de um acordo firmado em 
2011 entre o Sindicato dos 
Metalúrgicos e a Schaeffler. 
Dos 4.019 trabalhadores be-
neficiados, aproximadamen-

te 200 ainda não atenderam 
aos avisos publicados desde 
o ano passado.

Os avisos foram publi-
cados várias vezes na Fo-
lha Metalúrgica, no site do 
Sindicato e no jornal Cru-
zeiro do Sul. Os valores que 
não forem pagos aos bene-
ficiados serão restituídos à 
empresa em novembro de 
2012.

Quem tem direito ao re-
síduo e à multa e ainda não 
os recebeu tem somente até 
o dia 5 de novembro para 
procurar o Sindicato, de 
segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 12h e das 13h30 às 
17h, com RG e carteira de 
trabalho em mãos.

Membros da diretoria executiva 
do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Sorocaba e Região receberam, na 
manhã desta quarta-feira, dia 24, a 
visita do desembargador Flavio Al-
legretti de Campos Cooper, recém- 
eleito presidente do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 15ª Região 
para o biênio 2012-2014. A cerimô-
nia de posse, em Campinas, aconte-
ce no dia 7 de dezembro.

Na ocasião, o assessor jurídi-
co do Sindicato dos Metalúrgicos, 
Imar Eduardo Rodrigues, junta-
mente com a sua equipe de advoga-
dos, realizou uma apresentação so-
bre o processo eleitoral da entidade. 
O encontro também teve a presença 
do procurador do Ministério Públi-
co do Trabalho, João Batista Mar-
tins César, e do deputado estadual 
Hamilton Pereira (PT).

Dispensando formalidades e em 
clima de descontração, o desembar-
gador conversou com os sindicalis-

tas por cerca de duas horas e afir-
mou que o Poder Judiciário precisa 
quebrar resistências e se aproximar 
da realidade da população. “O juiz 
precisa estar perto das pessoas, dos 
trabalhadores e dos representantes 
dos trabalhadores que são os sin-
dicatos. Ele tem que conhecer e ter 
sensibilidade dos problemas reais 
para poder julgar melhor o proble-
ma de seus semelhantes”, afirmou.

Avaliação positiva
Cooper avaliou a visita como 

sendo “muito positiva”, pois pre-
tende estimular a visita de dirigen-
tes sindicais à Escola Judicial do 
TRT, para conversar com os futu-
ros magistrados. “Os juízes, hoje 
em dia, são bastante jovens. Para 
alguns, esse é o praticamente o 
primeiro emprego, então eles pre-
cisam conhecer e conversar com 
pessoas com mais experiência”, 
acrescentou.

Resíduo do PPR de 2008 
está disponível para  
200 ex-funcionários

Presidente eleito do TRT visita o Sindicato

Menos de 10% da categoria 
continua sem acordo de 8%

A data-base dos Metalúrgicos da CUT no estado de São Paulo venceu no início de setembro
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A diretoria do Sindica-
to dos Metalúrgicos está se 
empenhando para firmar ter-
mos de compromisso com 
as empresas que ainda não 
garantiram o reajuste sala-
rial de 8% aos funcionários. 
Cerca de 4 mil metalúrgicos 
da região trabalham nessas 
empresas. 

A data-base dos metalúr-
gicos venceu no dia 1º de se-
tembro, mas as negociações 
estaduais estão emperradas.  
A Federação Estadual dos 
Metalúrgicos da CUT (FEM) 

orientou os sindicatos filia-
dos a negociarem por empre-
sa para garantir o reajuste de 
8% aos trabalhadores.

Sorocaba seguiu à risca a 
orientação da FEM e promo-
veu protestos e greves para 
forçar o início das nego-
ciações locais. Até o início 
desta semana, 39 mil meta-
lúrgicos da região já tinham 
garantido o reajuste de 8%.

90% da categoria
Esses mais de 39 mil tra-

balhadores representam 91% 

da categoria na região, que é 
formada por 43 mil metalúr-
gicos em 14 cidades.

A FEM continua em con-
tato com os sindicatos patro-
nais para firmar os acordos 
coletivos estaduais.

O Sindicato orienta os 
trabalhadores locais ainda 
sem reajuste a se organiza-
rem para forçar as empresas 
a firmar o compromisso de 
reajuste. O telefone para as 
empresas agendarem nego-
ciações com o Sindicato é 
3334-5413.

Schaeffler
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Comissão de fábrica dos trabalhadores 
na Volkswagen completa 30 anos

Sesispat começa na 
segunda-feira, dia 5

A Comissão de Fábrica (CF) dos traba-
lhadores da Volkswagen, unidade via An-
chieta, completou 30 anos de existência 
este mês e foi homenageada pela Câmara 
Municipal de São Bernardo do Campo na 
noite desta terça-feira, dia 23.

O assessor de política sindical dos me-
talúrgicos de Sorocaba, Luiz Roberto Coi-
rin, foi homenageado com a medalha João 
Ramalho, por ter sido membro da primeira 
CF eleita, em 1982. Coirin veio para Soro-
caba no início dos anos 1990. Antes, era 
metalúrgico no ABC.

A solenidade foi proposta e organizada 
pelo vereador Paulo Dias (PT), que é sin-
dicalista metalúrgico e no dia 7 de outubro 
foi eleito para seu segundo mandato na 
Câmara de São Bernardo.

O coordenador da representação dos 
trabalhadores na Volks, José Roberto No-
gueira da Silva, o Bigodinho, lembrou que 
a montadora passou por várias crises nas 

Fatec Sorocaba tem  
inscrições abertas
A Faculdade de Tecnolo-

gia (Fatec) de Sorocaba está 
com inscrições abertas para o 
vestibular 2013. O prazo ter-
mina no dia 9 de novembro e 
o candidato deve se inscrever 
pelo site www.vestibularfa-
tec.com.br

A taxa de inscrição custa 
R$ 70. Em todo o estado de 
São Paulo a prova será reali-
zada no dia 9 de dezembro. 
O exame terá 54 questões de 
múltipla escolha.

O candidato que prestou 
o Enem (Exame Nacional do 
Ensino Médio) poderá utili-
zar sua nota obtida na prova 
objetiva para efeito de cálcu-
lo da nota final da prova do 
vestibular.

No campus Sorocaba 
são oferecidos os cursos de 
Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas, Eletrônica Au-

Começa na segunda- 
feira, dia 5, e segue até o 
sábado (10), a 8ª Semana 
Sindical de Saúde e Preven-
ção a Acidentes de Trabalho 
(Sesispat), promovida pelo 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba e Região. 

Além de uma série de pa-
lestras e serviços de saúde 
na sede sindical de Soroca-
ba, também haverá apre-
sentações teatrais para os 
trabalhadores em portas de 
fábricas. Todos os eventos 
serão abertos ao público e 
gratuitos.

A 8ª edição da Sesispat 
vai enfatizar a importância 
da consciência dos direitos 
dos trabalhadores na pre-
venção de acidentes. O tema  
será “Conhecer é prevenir: 
trabalhador informado é tra-
balhador protegido”.

Mesmo com atividades já 
programadas para segunda- 
feira, dia 5, a cerimônia de 
abertura acontece somente 
na terça, dia 6, às 19h30, na 
sede sindical em Sorocaba.

As apresentações em por-

Vestibulinho
Esta quinta-feira, dia 25, 

é o último dia para fazer a 
inscrição do vestibulinho do 
primeiro semestre de 2013 
nas três Escolas Técnicas 
Estaduais (Etecs) de Soroca-
ba.  As provas, para ingresso 
nos ensinos Médio ou Téc-
nico, acontece no dia 2 de 
dezembro. A inscrição custa 
R$ 25 e deve ser feita até às 
15 horas, por meio do site  
www.vestibulinhoetec.com.br

noTaS

Taça Papagaio

Segue até o dia 31 de ou-
tubro o prazo para inscrições 
de equipes interessadas em 
disputar a 8ª Taça Papagaio de 
Futebol de Salão do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Sorocaba 
e Região. Para se inscrever, o 
time, composto por sócios do 
Sindicato e dependentes, deverá 
pagar uma caução de R$ 60. O 
valor será devolvido ao final do 
torneio, caso a equipe não seja 
punida com W.O. As fichas de 
inscrição podem ser retiradas 
na sede do Sindicato em Soro-
caba, no Clube de Campo, no 
Éden, ou solicitadas pelo e-mail  
ribamar@smetal.org.br. Mais 
informações: (15) 3225-3377.

Este ano o evento vai enfatizar a importância da consciência  
dos direitos dos trabalhadores na prevenção de acidentes

tas de fábricas, com esquetes 
teatrais, serão realizadas en-
tre os dias 5 e 9 pelo Grupo 
Teatro, Histórias e Canções.

Durante a semana, entre 
os temas das palestras pro-
gramadas estão “Leis de saú-
de do trabalhador: letra mor-
ta? Como fazê-las vivas?” e 
“Da lei em ação ao Direito 
nas Ações”, além do seminá-
rio “Condições de Trabalho 
e Organização no Local de 
Trabalho”.

No sábado, dia 10, a 8ª 
Sesispat termina com rea-
lização de exames preven-
tivos, além de sorteio de 
brindes aos participantes e 
brinquedo para as crianças.

O presidente do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de 
Sorocaba e Região, Ademil-
son Terto da Silva, destaca 
que Sesispat procura levar 
ao metalúrgico o máximo  
possível de orientações prá-
ticas sobre como evitar le-
sões no ambiente de trabalho 
e em quais circunstâncias 
eles ocorrem com mais fre-
quência. 

tomotiva, Fabricação Mecâ-
nica, Logística, Polímeros,  
Processos Metalúrgicos, Pro-
jetos Mecânicos e Sistemas 
Biomédicos.

Nas 56 unidades das Fa-
tecs, o processo seletivo 2013 
está oferecendo 12.315 mil 
vagas gratuitas em 65 cursos 
superiores em tecnologia.

últimas décadas e as mobilizações e acor-
dos liderados pela CF e o Sindicato ajuda-
ram a evitar demissões. No início dos anos 
2000 a Volks Anchieta tinha 9 mil funcio-
nários. Hoje tem mais de 15 mil.

Coirin (esquerda) recebeu homenagem por ter sido membro 
da primeira comissão de fábrica da montadora, em 1982
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