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Semana de saúde e prevenção
a acidentes começa no dia 5
Foguinho / Arquivo SMetal

Começa nesta segunda-feira,
dia 5, e segue até sábado, dia 10,
a 8ª Semana Sindical de Saúde e
Prevenção a Acidentes de Trabalho (Sesispat), promovida pelo
Sindicato dos Metalúrgicos de
Sorocaba e Região. Além de uma
série de palestras e serviços de
saúde na sede sindical de Sorocaba, haverá apresentações teatrais
para os trabalhadores em portas
de fábricas. Todos os eventos serão abertos ao público e gratuitos.
Este ano o tema será “Conhecer é prevenir: trabalhador
informado é trabalhador protegido”, que vai enfatizar a importância da consciência dos direitos
dos trabalhadores na prevenção
de acidentes
PÁG. 3

Programação da Sesispat começa na segunda-feira com apresentações do grupo Teatro, Histórias e Canções em frente a portaria de empresas metalúrgicas

INFORMAÇÃO

eleições

RECICLAGEM

SMetal realiza cobertura
completa das eleições 2012

PT governará principais
municípios do estado de SP

Programa Cata-Vida 2012
é lançado pelo Ceadec
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Equipe de jornalismo SMetal percorreu a cidade no domingo e veiculou
notícias em três rádios de Sorocaba e pela Internet

Nos dois turnos, PT elegeu prefeitos em 66 cidades do estado de São
Paulo, incluindo a capital, com Fernando Haddad (foto)

Nova fase do programa de coleta seletiva de recicláveis será lançada
nesta quarta, às 10h, na Câmara Municipal de Sorocaba

RESULTADOS

campanha salarial

Redes Sindicais

Metalúrgicos da Bardella
conquistam acordo de PPR

Reajuste de 8% já beneficia
92% da categoria na região

Trabalhadores da Dana e
Johnson realizam 1º encontro

Trabalhadores da Bardella aprovaram o Programa de Participação nos
Resultados (PPR) em assembleia na sexta-feira, 26

PÁG.2

Felipe Shikama
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A direção do Sindicato dos Metalúrgicos tem orientado as empresas,
inclusive de pequeno porte, a firmarem acordos salariais

Rede sindical pretende unificar reivindicações e criar um intercâmbio
de informações entre os trabalhadores das empresas
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Metalúrgicos da Dana e Johnson
Controls lançam redes sindicais

A cobertura da
Imprensa SMetal
provou que os
metalúrgicos
tanto sabem
utilizar a
comunicação para
expressar opiniões
quanto para
prestar serviços
noticiosos isentos
mulando a participação
popular nos rumos políticos da sociedade.
Dois anos depois de
lançado em Sorocaba,
o conceito de Sindicato Cidadão tornou-se
tese e foi aprovado pelo
Congresso
Nacional
da Central Única dos
Trabalhadores (CUT),
como orientação a ser
seguida pelos sindicatos
filiados à central.
Os metalúrgicos da
região de Sorocaba com
mais tempo de serviço
e de militância sindical
certamente se lembram
dos impactos positivos
dessa época de transformações. As diretorias
que vieram depois de
1992 deram continuidade ao Sindicato Cidadão
e buscaram inclusive
aprimorá-lo. Foi assim
sob a presidência de Izídio de Brito e está sendo
assim na presidência de
Ademilson Terto.
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Hoje, os metalúrgicos contam com
vereadores em duas
cidades da região, Sorocaba e Piedade, e
lançam projetos de lei
importantes, como o
Hospital Público Municipal de Sorocaba,
participam de conselhos municipais de desenvolvimento, fazem
parcerias em projetos
habitacionais, estimulam a cultura e o esporte, entre outras iniciativas cidadãs.
Nestas
eleições
municipais, o Sindicato dos Metalúrgicos
avançou também em
termos de comunicação social, colocando
equipes nas ruas para,
em parceria com rádios de Sorocaba, levar
informações em tempo
real para os eleitores.
Além das rádios, as
notícias foram veiculadas também no site
www.smetal.org.br e
em redes sociais como
o Facebook.
A cobertura da Imprensa SMetal foi imparcial e ágil, provando que os metalúrgicos
tanto sabem utilizar a
comunicação para expressar opiniões quanto para prestar serviços noticiosos isentos.
Ambos, a liberdade
de expressão e a ampliação das opções
de mídia informativa,
são partes integrantes
do projeto original do
Sindicato Cidadão.

Informativo semanal do Sindicato dos
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Impressão: Gráﬁca Taiga
Tiragem: 42 mil exemplares

Intercâmbio entre trabalhadores das fábricas visa troca de experiências sobre questões sindicais

Na última quinta-feira, dia (25),
representantes dos metalúrgicos da
Dana de Sorocaba, Diadema e Gravataí (RS) se reuniram na sede do
Sindicato onde foi realizado o primeiro encontro da rede de trabalhadores da empresa. Metalúrgicos da
Johnson Controls de Sorocaba e Gravataí participaram do encontro e também formaram uma rede sindical.
A atuação sindical em rede atende à resolução do 8º Congresso da
CNM/CUT realizado em 2011. “A
formação de rede permite a troca de
experiências entre trabalhadores da
mesma empresa em várias regiões”,
explicou o economista do Dieese,
Fernando Lima, que realizou apresentação de uma análise econômica

aos participantes do encontro.
O secretário de Organização da
CNM/CUT, Ubirajara de Freitas, o
Bira, fez uma análise política sobre
as plantas paulistas e gaúcha das fábricas. “A partir de agora nós temos
mais um instrumento de negociação
dos assuntos comuns de interesse
dos trabalhadores junto à chefia nestas empresas”, comentou.
O secretário de Juventude do
Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região, Leandro Soares,
considerou a atuação em rede “um
processo que qualifica as lutas e o
processo de negociação sindical”.
O próximo encontro das redes
Dana e Johnson Controls está marcado para 2013.

PT governará seis das sete
maiores cidades de São Paulo
Além de vencer a disputa pela
prefeitura da capital paulista, com
Fernando Haddad, o Partido dos Trabalhadores também conquistou prefeituras de outras cidades importantes
do estado neste 2º turno das eleições.
Dos sete maiores municípios em
população do estado, o PT ganhou em
seis. No primeiro turno, o partido já
havia conquistado 62 prefeituras e, no
2º turno, ganhou mais quatro: Guarulhos, Mauá, Santo André e São Paulo.
Em todo o estado, o PT elegeu 66 prefeituras, 55 vices e 675 vereadores.
Metalúrgicos vitoriosos
Em várias cidades do estado, os
candidatos metalúrgicos que disputaram o Executivo saíram vitoriosos. O
ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e da CUT nacional, Luiz Marinho (PT), foi reeleito
prefeito de São Bernardo no primeiro
turno, com 65,79% dos votos.
Já em Santo André, Carlos Grana,
ex-presidente da CMN/CUT, foi eleito no segundo turno com 53,92% dos
votos válidos, enquanto em Guarulhos, o metalúrgico e ex-sindicalista
Sebastião Almeida (PT) foi reeleito
com 60,73%.

Divulgação

Vinte anos atrás,
em 1992, a diretoria
do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região liderada
por Carlos Roberto de
Gáspari lançava uma
forma inovadora de
se fazer sindicalismo
no Brasil: o Sindicato
Cidadão.
A diretoria presidida por Gáspari tomou
posse em setembro
de 1992. Em outubro,
portanto, ela dava os
primeiros passos para
implantar esse novo
modelo sindical, prometido durante a campanha eleitoral que
levou a Chapa 1 à vitória.
O objetivo dessa
forma de atuação era
conciliar a luta por
mais e melhores direitos aos trabalhadores nas fábricas com a
participação do Sindicato — e da categoria
metalúrgica — nos debates e projetos sociais
voltados para a educação, saúde, habitação,
cultura, entre outros.
Afinal, o metalúrgico precisa não somente de bons salários e
condições de trabalho,
ele precisa também
de qualidade de vida
na cidade e no bairro
onde mora. O Sindicato, como representante
desse segmento social,
teria que assumir esse
papel mais proativo
em nome dos trabalhadores, inclusive esti-

Felipe Shikama

Comunicação cidadã

Carlos Grana (PT), prefeito eleito de Santo André

Em Mauá, Donisete Braga foi
eleito também no segundo turno com
57,14% dos votos válidos. Já em Jundiaí, a coligação PCdoB/PT foi vitoriosa, elegendo Pedro Bigardi, com
65,57% dos votos.
Issac do Carmo, presidente licenciado de Sindicato dos Metalúrgicos
de Taubaté, que disputou eleições
pela primeira vez, teve bom desempenho, terminando o segundo turno
com 37,08% dos votos. Em Campinas, o petista Márcio Pochmann,
que também concorreu pela primeira
vez, foi ao segundo turno e recebeu
28,56% dos votos válidos.
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Sesispat começa nesta segunda
Na segunda-feira, dia 5,
começa a 8ª Semana Sindical
de Saúde e Prevenção a Acidentes de Trabalho (Sesispat),
promovida pelo Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba e
Região. Além de uma série de
palestras e serviços de saúde
na sede sindical de Sorocaba,
também haverá apresentações
teatrais para os trabalhadores
em portas de fábricas. Todos

os eventos serão abertos ao
público e gratuitos.
Este ano, a Sesispat vai
enfatizar a importância da
consciência dos direitos dos
trabalhadores na prevenção
de acidentes. O tema será
“Conhecer é prevenir: trabalhador informado é trabalhador protegido”.
“É importante que todos
os metalúrgicos, especial-

mente membros de Cipas e
outras comissões de representação, se esforcem para
participar da Sesispat. As
palestras e debates programados têm potencial para
contribuir, e muito, para
proporcionar um ambiente
de trabalho mais saudável e
seguro nas fábricas”, convida o presidente do Sindicato,
Ademilson Terto da Silva.

Dia 6
às 19h30

Abertura do evento

Sindicato dos Metalúrgicos

Dia 6 às
20h30

Palestra: Leis de Saúde do trabalhador:
letra morta? Como fazê-las vivas?

Dr: Antônio Lopes Monteiro é Procurador da Justiça do Ministério Público Estadual, Estudioso e Autor de diversos livros sobre
Direito Previdenciário e Saúde do Trabalhador

Dia 7
9h e 15h

Palestra: Reeducação Postural

Intermédica

Palestra: Qualidade de Vida na Terceira
Idade

Intermédica

Dia 8
às 19h30

Palestra: Da Lei em ação ao Direito
nas ações

Dra. Leopoldina de Lurdes Xavier é presidente da comissão de
prerrogativas da OAB de Guarulhos, advogada e militante em
saúde do trabalhador

Dia 9
das 9h às
16h

Seminário: condições de trabalho e
O.L.T

Dr. Nilton Teixeira é médico intensivista, especialista em Gestão
de Sistemas e Serviços de Saúde em Medicina do Trabalho e
perito judicial. Foi Secretário de Saúde de Diadema

Dia 10
das 9h às
14h

Campanha da Saúde: exames preventivos e orientações (glicemia, pressão
arterial, medula óssea, saúde bucal,
etc.). Sorteio de brindes e atrações
para sócios e dependentes.

Colégio Tableau, Asa Morena e Bigdental

Dia 8
às 14h

- Do dia 5 a 9 - Apresentações em portas de fábricas com o grupo Teatro, Histórias e Canções
- Dias 6 e 8 - Sessões de massoterapia antes das palestras noturnas
- Dias 6, 8 e 10 - A Bigdental prestará orientações sobre saúde bucal

campanha salarial

Negociações em São Paulo estão emperradas; data-base da categoria venceu no dia 1º de setembro

Os acordos e termos de
compromisso que garantem
reajuste salarial de 8% já
beneficiam 39.516 metalúrgicos, o que representa 92%
dos 43 mil trabalhadores que
compõem a categoria profissional na região de Sorocaba.
Esses números foram atualizados no final da tarde de
terça-feira, dia 30.

A maioria dos cerca de
3.500 metalúrgicos que ainda
não garantiram o reajuste são
de pequenas e microempresas. O Sindicato dos Metalúrgicos tem orientado essas
empresas a garantirem o reajuste para evitar insatisfação
interna.
A direção do Sindicato
também tem acompanhado as

movimentações da Federação
Estadual dos Metalúrgicos da
CUT (FEM), que ainda tenta
firmar acordos estaduais com
os grupos patronais na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).
A data-base dos metalúrgicos da CUT, indicada para
firmar os acordos estaduais,
venceu no dia 1º de setembro.

Trabalhadores da Bardella
conquistam PPR e dias-pontes
Foguinho

Foguinho

Mais de 39 mil metalúrgicos
já conquistaram reajuste de 8%

Os trabalhadores da
Bardella, em Sorocaba,
aprovaram, em assembleia
na última sexta-feira, 26,
uma proposta de Programa
de Participação nos Resultados (PPR) para 2012 e de
acordo de dias-pontes para
2013. A Bardella emprega
800 trabalhadores e produz
equipamentos para produção de energia, como petróleo e gás, e para mineração.
O acordo de PPR teve
reajuste de 8% em rela-

ção a 2011 e é considerado
pelo Sindicato dos Metalúrgicos uma conquista dos
trabalhadores, visto que a
produção teve queda durante este ano e somente
agora apresenta sinais de
recuperação.
Já o acordo de diaspontes possibilita aos trabalhadores saber com antecedência em quais feriados
prolongados terão folgas e
como irão compensar esses
dias durante o próximo ano.
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SMetal faz cobertura
inédita das eleições

Adriana Almeida

Foguinho

ELEIÇÕES 2012

O candidato do PMDB, Renato Amary (à esquerda), perdeu a eleição para o tucano Antonio Carlos Pannunzio (à direita) por 6.609 votos de diferença

Pela primeira vez, a imprensa
do SMetal realizou ampla cobertura das eleições em Sorocaba. A
exemplo do primeiro turno, realizado no dia 7 de outubro, a equipe
de jornalistas cobriu o processo de
votação desde as primeiras horas da
manhã até o resultado final da apuração.
No último domingo foram 14

horas ininterruptas de produção de
conteúdo noticioso para o site do
Sindicato dos Metalúrgicos (www.
smetal.org.br), redes sociais e para
as rádios Ipanema FM e Cacique
AM. A novidade, neste segundo turno, foi a parceria também com a rádio Cruzeiro FM.
Foram quatro equipes de reportagem nas ruas, além do suporte

dado pela equipe de profissionais
que permaneceu na redação.
“A decisão do sindicato, de investir nessa comunicação social, no
jornalismo profissional, marca os
20 anos da criação do conceito de
Sindicato Cidadão, que entende que
é também dever do Sindicato levar
informações ao trabalhador para que
ele tome suas decisões políticas”,

detalha Ademilson Terto da Silva,
presidente do Sindicato.
Antonio Carlos Pannunzio foi
eleito prefeito com 51,04% dos votos válidos contra os 48,96% obtidos
por Renato Amary (PMDB). A diferença entre os dois candidatos foi de
apenas 2,08%, o que corresponde a
6.609 votos. A apuração do TSE foi
concluída às 19h10.

Clube de Campo fica
aberto neste feriado

Ceadec lança Projeto
Cata-Vida 2012

O Clube de Campo do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e
Região funcionará nesta sexta-feira,
dia 2, feriado de Finados, das 9h às
19h. O exame médico para a utilização das piscinas poderá ser feito das
10h às 15h e custa R$6.
Taça Papagaio
O prazo para inscrições de equipes para disputar a 8ª Taça Papagaio
de Futsal termina nesta quarta-feira,
dia 31. O torneio terá início no dia
10 de novembro na quadra do Clube

de Campo do Sindicato. Antes disso, no dia 7, também no clube, está
agendada para 19h30 a realização
de congresso técnico com representantes das equipes inscritas.
As fichas de inscrição podem ser
retiradas na sede do Sindicato em
Sorocaba ou no Clube de Campo,
no Éden, onde também serão realizados os jogos.
O Clube fica na Avenida Victor
Andrew, 4.100, Éden, Sorocaba.
Mais informações pelo telefone:
(15) 3225-3377.

O Ceadec (Centro de Estudos e Apoio ao Desenvolvimento, Emprego e Cidadania) lança
nesta quarta-feira, 31, às 10h, na
Câmara Municipal de Sorocaba, o
Projeto Cata-Vida 2012. O projeto tem objetivo de estender a rede
de reciclagem, hoje composta por
11 cidades, aos municipios de Riversul, Campina do Monte Alegre,
Sarapuí, Ribeirão Branco e Ribeirão Grande.
O Projeto Cata-Vida 2012 é patrocinado pela Petrobras por meio
do Programa Desenvolvimento &
Cidadania e receberá investimento
de R$ 1,1 milhão. O projeto prevê a aquisição de veículo e equipamentos e o desenvolvimento
de um processo de formação e
capacitação dos catadores, visando a implantação ou ampliação
da coleta seletiva nos municípios
e o fortalecimento e a sustentabilidade dos empreendimentos dos
catadores da rede.
O lançamento contará com a
presença dos catadores e também

Foguinho / Arquivo SMetal

CIDADANIA

Foguinho

LAZER

das catadoras de materiais recicláveis dos cinco novos municípios
participantes pelo Projeto Cata-Vida 2012 e também de Sorocaba, Capão Bonito, Itararé, Itapetininga, Guapiara, Pilar do Sul, São
Miguel Arcanjo, Piedade, Salto de
Pirapora, Itapeva, Itaí.

