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Desemprego no
Brasil tem menor
índice em 10 anos
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Vereadores pedem que
Ministério Público garanta
vagas em creches
Os vereadores do PT
em Sorocaba protocolaram, nesta segunda, dia
4, uma representação no
Fórum de Sorocaba na
qual solicitam ao Ministério Público que investigue se a prefeitura
descumpre a legislação

Desde que a metodologia atual do IBGE
para calcular o desemprego foi criada, em
2002, o Brasil não tinha um contingente
tão baixo de trabalhadores desempregados
quanto em 2012. O índice de desemprego
no ano foi de 5,5%, o que equivale a 1,3
milhão de pessoas.

A pesquisa é feita em seis regiões metropolitanas, mas é usada como referência
para o cálculo de ocupação no mercado de
trabalho em todas as regiões do país.
O desemprego mensal de dezembro de
2012 foi de 4,6% e também bateu recorde
positivo.
PÁG.3

ao não solucionar a falta
de vagas em creches públicas.
Estima-se que Sorocaba tenha hoje 43.200
crianças com até 5 anos
de idade. Portanto, em
fase de educação infantil
(creche e pré-escola). PÁG.2

Convenção Coletiva

Empresa deve pagar salário
até dia 5 de cada mês
PÁG.3

Sindicato apoia dois blocos
de Carnaval na região

Abertas inscrições para
informática em três sedes

Contrato Coletivo Nacional
é prioridade para a CNM

No carnaval deste ano o Sindicato dos
Metalúrgicos vai apoiar o bloco Depois a
Gente se Vira, em Sorocaba; e o “Bloco do
Mirtão”, em Araçoiaba da Serra.
PÁG.4

Estão abertas e vão até dia 15 as inscrições para cursos gratuitos de informática básica nas sedes do Sindicato dos Metalúrgicos
em Piedade, Iperó e Araçariguama.
PÁG.2

A Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT (CNM) defende a implantação
de um contrato coletivo que equipare os direitos da categoria no país.
PÁG.3
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o acesso das
crianças à
educação,
desde a idade
de creche, é um
direito social
básico que
não pode ser
negligenciado
de forma alguma

Em julho do ano
passado a falta de vagas para crianças em
creches públicas de
Sorocaba ganhou repercussão
nacional,
quando virou tema do
quadro “Proteste Já”,
do programa CQC,
exibido pela TV Bandeirantes.
Antes, em setembro
de 2010 uma sentença do juiz da Vara da
Infância e Juventude,
Gustavo Scaf de Molon, fixava multa de
R$ 1 mil por criança
fora das unidades de
ensino infantil. Para
evitar a penalidade, o
então prefeito Vitor
Lippi firmou um TAC
(Termo de Ajustamento de Conduta) com o
Ministério Público, no
qual se comprometia
em entregar vinte novas creches até o final
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de sua gestão, em
2012.
Cientes da promessa não cumprida
e,
principalmente,
da angústia das famílias que aguardam
vaga para seus filhos,
a bancada do PT na
Câmara Municipal,
que inclui o vereador
metalúrgico Izídio
de Brito, protocolou
nesta semana uma
representação no Ministério Público com
objetivo de pressionar a atual administração a dar mais
atenção ao problema.
O Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba e Região,
como instituição defensora dos direitos
de cidadania, entende que o acesso das
crianças à educação,
desde a idade de creche, com supervisão
de educadoras qualificadas e em quantidade suficiente, é um
direito social básico
que não pode ser negligenciado de forma
alguma.
Afinal, mais do
que suprir a necessidade do trabalhador
e da trabalhadora de
ter onde deixar seus
filhos durante o expediente, a convivência em creche é uma
etapa importante do
processo de desenvolvimento educacional e social da
criança.
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Os vereadores do PT, Francisco França, Izídio de Brito e Carlos Leite, pedem que MP apure eventuais irregularidades da Prefeitura na falta de vagas em creches de Sorocaba

A bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara Municipal
de Sorocaba protocolou, nesta segunda-feira, dia 4, na promotoria da
Infância e Juventude do Ministério
Público Estadual (MPE), uma representação que pede a abertura de um
Inquérito Civil para apurar supostas
irregularidades da Prefeitura na falta
de vagas em creches no município.
O documento, assinado pelos vereadores Izídio de Brito, Carlos Leite
e Francisco França, e também pelo
presidente municipal do PT, José
Carlos Triniti Fernandes, lembra que
em outubro de 2010 a prefeitura formalizou um Termo de Ajustamento
de Conduta (TAC), na qual se comprometeu a atender todas as crianças
da cidade que necessitassem de vagas em creches públicas.
De acordo com Izídio, o documento entregue ao MPE tem três

objetivos fundamentais. “Primeiro,
que a administração atual cumpra a
TAC assumido pela gestão anterior;
segundo, que as vagas já oferecidas
sejam mais próximas do bairro onde
a família mora; e terceiro, que a prefeitura invista na contratação de mão
de obra na área de educação infantil,
já que as creches existentes, além de
lotadas, sofrem com a falta de profissionais em sala de aula”, relata.
No termo, a prefeitura de Sorocaba também assumiu o compromisso
de fazer um levantamento sobre o
déficit de vagas em creches na cidade, além de dar prioridade imediata
no atendimento às crianças inscritas
na Defensoria Pública. “No entanto,
mais de dois anos depois, o levantamento ainda não foi feito e não se
sabe exatamente quantas crianças
precisam de vagas”, acrescenta Izídio.

Sedes regionais abrem inscrições
para cursos de Informática
As sedes regionais do Sindicato
dos Metalúrgicos, em Araçariguama,
Iperó e Piedade, estão com inscrições abertas para curso gratuito de
Informática. As inscrições vão até o
dia 15 e devem ser feitas diretamente
nas respectivas sedes.
Durante o segundo semestre de
2012, o curso de Informática ficou
paralisado para reformulação. A sede
do Sindicato em Araçariguama fica
na Rua Santa Cruz, 260, Centro. Em
Piedade, a sede do Sindicato fica na
rua José Rolim de Góes, 61, Vila
Olinda, e em Iperó, o sindicato fica na
rua Samuel Domingues, 47, Centro.
Mais informações pelos telefones: Araçariguama: (11) 4136-3840;
Iperó (15) 3266-1888; Piedade (15)
3344-2362.
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O número insuficiente de vagas em
creches em Sorocaba
é um problema que
não é novo, mas que
se agrava a cada dia.
Estima-se que a cidade tenha hoje 43.200
crianças entre 4 meses e 5 anos de idade. Portanto em fase
de iniciar suas vidas
educacionais em creches e pré-escolas.
Esse contingente infantil, naturalmente,
cresce a cada ano.
Diariamente nascem
em Sorocaba 20 bebês, segundo dados
do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Anualmente, esses
nascimentos totalizam 7.200 novos sorocabanos.
Mesmo que apenas 30% das 43.200
crianças dependam
de vagas em creches
públicas, a administração municipal tem
a obrigação de oferecer nada menos do
que 12.960 vagas. O
número de vagas oferecidas hoje, como é
sabido por milhares
de pais que não conseguem a matrícula
para os seus filhos, é
muito inferior.
A prefeitura, no
fim das contas e após
vários mandatos tucanos, sequer sabe dizer com precisão qual
é o verdadeiro déficit
de vagas na cidade.
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Bancada do PT aciona
Creche: direito negligenciado Ministério Público para
garantir vagas em creches
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A taxa média de desemprego no Brasil, de 5,5% em
2012, segundo o IBGE, é
o menor índice desde que o
instituto começou a realizar
essa modalidade de levantamento, há 10 anos. A taxa
mensal também bateu recorde positivo no último mês de
dezembro, com 4,6%: menor
índice mensal desde 2002.
A pesquisa do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é realizada
em seis regiões metropolitanas do país. A taxa de 2012
significa que, em média, 1,3
milhão de brasileiros em idade economicamente ativa estavam procurando emprego
nessas regiões.
O recorde anterior foi
em 2011, quando a pesquisa
apontou 6% de desemprego
no ano. No primeiro levantamento, em 2002, o índice foi
de 11,7%.

Pós crise
“É interessante observar [veja quadro nessa pág.]
que a queda no desemprego
no Brasil começa a acelerar
justamente após a crise mundial, de 2008/2009. Um dos
fatores foi a interferência de
políticas governamentais na
condução da economia. O
que não ocorreu em outros
países ainda em crise, como
a Espanha, onde o governo não interveio”, afirma o
economista Fernando Lima,
responsável pela subseção
do Dieese Metalúrgicos de
Sorocaba.
O aumento da participação do governo da condução da economia, citada
por Lima, ocorreu durante o
mandato do presidente Lula
e se manteve na presidência
de Dilma Rousseff, quando a
taxa de desemprego teve quedas ainda mais acentuadas.

Divulgação

Taxa de desemprego no Brasil é a
menor desde início da pesquisa do IBGE

Intervenção do governo na economia impediu crise, avalia economista

SEUS DIREITOS

Salários de metalúrgicos devem
ser pagos até dia 5 de cada mês
Divulgação

(FEM), como é o caso de Sorocaba.
A CCT também garante o adiantamento salarial de 40%, que deve ser
pago até o dia 20 de cada mês.
Essas datas de pagamento dos metalúrgicos trazem vantagens em relação à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), seguida pela maioria das
outras categorias profissionais, que
prevê o pagamento de salários até o
5º dia útil de cada mês e não obriga o
pagamento de adiantamento salarial.
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Campanha pelo Contrato Coletivo
Nacional será intensificada este ano

Presidente da CNM/CUT, Paulo Cayres, avalia que cenário
é favorável para negociações do CCNT

A campanha pelo Contrato Coletivo
Nacional de Trabalho (CCNT) dos metalúrgicos está sendo intensificada neste
início de 2013 e atividades estão sendo
marcadas em todo o país. Nos próximos
meses vários seminários estaduais serão
realizados.
O objetivo é que, nas campanhas salariais dos metalúrgicos da CUT deste
ano, os cinco itens da pauta do CCNT –
aprovados na Conferência Nacional sobre
Negociação Coletiva, realizada em no-

Greve na HDV Steel
Com salários atrasados
desde o dia 20 de janeiro, os
trabalhadores da caldeiraria
HDV Steel, em Sorocaba, chegaram nesta terça-feira, dia 5,
ao 9º dia de greve. A paralisação foi aprovada pelos trabalhadores no dia 28 de janeiro.
Os cerca de 30 funcionários
aprovaram a paralisação como
protesto ao atraso no pagamento do vale. Em duas ocasiões, na semana passada,
um representante da empresa
chegou a anunciar que o pagamento seria efetuado. Até o
fechamento desta edição (na
noite do dia 5), porém, os trabalhadores ainda não tinham
recebido o vale.

Processo Remonsa

Fonte: IBGE/PME

Todos os metalúrgicos da região
de Sorocaba têm o direito de receber
seus salários até, no máximo, dia 5
de cada mês. Caso a data caia em finais de semana ou feriados, a empresa
deve efetuar o pagamento no primeiro
dia útil anterior ao dia 5.
Esse direito é assegurado pelas
Convenções Coletivas de Trabalho
(CCT) de todos os grupos metalúrgicos em sindicatos filiados à Federação
Estadual dos Metalúrgicos da CUT

NOTAS

vembro – sejam incorporados às reivindicações nas negociações locais. Além de
uma série de cláusulas sociais, o Contrato
Coletivo pretende criar um piso nacional
de salários para toda categoria.
O CCNT é uma bandeira de luta antiga dos metalúrgicos e a Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT
(CNM) avalia que, com o desenvolvimento consistente do Brasil dos últimos
anos, há um cenário econômico favorável
para as negociações com os empresários.

Os ex-funcionários da
retífica Remonsa que entraram no processo movido pelo
Sindicato dos Metalúrgicos
desde 2001, época em que
a empresa encerrou atividades, ganharam a ação judicial
e começaram a receber suas
verbas em dezembro de 2012.
Os trabalhadores que mantiveram seus cadastros atualizados no Sindicato já receberam
seus direitos, como FGTS,
férias e verbas rescisórias.
Informações: 3334-5401

Débitos trabalhistas
Desde quando entrou em
vigor no dia 4 de janeiro do
ano passado a necessidade de
obter a Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT)
para participar de licitações,
453 mil processos que envolviam dívidas trabalhistas foram resolvidos até agora. Com
a norma, criada pelo Tribunal
Superior do Trabalho, cerca de
64 mil empresas e outras 64
mil pessoas físicas quitaram
suas dívidas trabalhistas.
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CARNAVAL DOS METALÚRGICOS

Neste ano, o tradicional
Carnaval dos Metalúrgicos,
no Clube de Campo da categoria, terá dois bailes e duas
matinês. Os bailes acontecerão no sábado, dia 9, e segunda, dia 11, das 22h30 até
às 4 da manhã, com a música ao vivo da Banda Plataforma. Já as matinês, das
14h às 16h, acontecem no
domingo, dia 10, e na terçafeira, dia 12.
A entrada, tanto nos bailes quanto nas matinês, será

Foguinho

Clube de Campo terá bailes e matinês
exclusiva para sócios do
Sindicato e dependentes e
nestas datas será proibida a
entrada com bebidas alcoólicas no clube.
O Clube de Campo fica
na avenida Victor Andrew,
4.100, Éden, e funciona de
quarta a domingo, das 9h às
18h. Nos dias 13 e 14, porém, em razão do Carnaval,
o Clube ficará fechado e reabre na sexta, dia 15. Informações pelo telefone (15)
3225-3377.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e
Região apoiará dois blocos
carnavalescos neste ano.
Em Sorocaba, o apoio será
ao tradicional bloco Depois
a Gente Se Vira, que abre o
Carnaval na cidade na sexta-feira, dia 8.
Já em Araçoiaba da Serra, o Bloco do Mirtão, também apoiado pelo Sindicato, participará do desfile
competitivo que acontece
dias 9 e 10. A ordem de
saída dos blocos não havia
sido definida até o fechamento desta edição.
O bloco “Depois”, que
este ano completa 26 anos

de fundação, homenageia o
centenário do Esporte Clube São Bento, comemorado
em 2013. A concentração
dos foliões acontece a partir das 19 horas na avenida
Eugênio Salerno, 187, em
frente ao Anastácia Bar. O
bloco, com participação
aberta ao público, sairá da
concentração às 22h rumo
à praça Frei Baraúna, onde
ocorrerá a dispersão.
Resgate popular
Em Araçoiaba da Serra, onde o último desfile
de blocos foi realizado em
2005, a nova administração
municipal, por meio da Se-

Adriana Almeida

SMetal apoia blocos carnavalescos da região

cretaria de Cultura, em parceria com a Associação Comercial, vai resgatar a festa
popular.
No sábado, 9, e domin-
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Passeata no centro de Sorocaba chamou a atenção para a reivindicação

Sindicato
no feriado

Em virtude do feriado de
Carnaval as sedes sindicais
de Sorocaba, Iperó, Araçariguama e Piedade fecham na
sexta-feira, dia 8, às 18 horas
e reabrem ao público na quarta- feira, dia 13, ao meio-dia. A
Colônia de Férias da categoria,
em Ilha Comprida, funcionará
normalmente, mas a ocupação
é restrita aos sindicalizados
sorteados em janeiro.

go,10, os desfiles competitivos começam às 20 horas.
O desfile será na Rua Professor Toledo e a dispersão
na Praça Matriz.

Vigilantes exigem cumprimento
da lei assinada por Dilma Rousseff
Cerca de 500 vigilantes de
Sorocaba realizaram, no último dia 1º, um protesto nas
ruas centrais de Sorocaba para
exigir que as empresas cumpram uma lei assinada pela
presidenta Dilma Rousseff
em dezembro (12.740/2012),
que garante 30% de adicional
periculosidade nos salários
desses profissionais.
Segundo o presidente do
sindicato da categoria na
região, Sérgio Ricardo dos
Santos, muitos empresários
se recusam a pagar o adicional alegando que a lei precisa de regulamentação. Há
também empresas que querem pagar o direito somente
aos vigilantes que trabalham
armados. Para Santos, as

NOTAS

alegações são infundadas.
Ameaças
Ainda de acordo com o
Sindicato, o protesto do dia 1º
teria um número ainda maior
de participantes se não fossem as ameaças de algumas
empresas. O ato contou principalmente com vigilantes de
instituições financeiras, mas
também houve participação
de profissionais que trabalham
em fábricas. O ato durou cerca
de cinco horas na manhã do
dia 1º.
Após o 5º dia útil de março, o Sindicato dos Vigilantes
realizará uma assembleia para
verificar quais empresas aplicaram o adicional nos salários
de fevereiro.

Plenárias
regionais
Durante o Seminário de
Planejamento da Direção da
FEM/CUT, realizado na semana passada em São Bernardo
do Campo, o presidente da
entidade, Valmir Marques,
anunciou a realização de Plenárias Regionais para colher
sugestões e incluir novas reivindicações na pauta da campanha salarial da categoria
este ano. As plenárias devem
começar em abril.

Maior aumento
real de salários
Na campanha salarial de
2012, os 210 mil metalúrgicos
na base da FEM conquistaram
o maior aumento real de salários do País. A informação
é da Subseção do Dieese na
FEM-CUT/SP. Os metalúrgicos da CUT tiveram 2,5%
de aumento real (além dos
5,39% referentes à reposição
da inflação). Já os metalúrgicos da base do Conlutas tiveram 2,19% de aumento real e
os da Força Sindical 1,9%.

