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Marcha das centrais reúne mais de 50 mil em Brasília
Mais de 50 mil pessoas participaram da marcha das centrais sindicais em Brasília no último dia 6. Objetivo foi pressionar o governo federal
a dar atenção à pauta dos trabalhadores que inclui redução de jornada, ﬁm do fator previdenciário e combate à demissão imotivada. PÁG.3
mobilizaçÃo

CONVÊNIO

Plenária realizada no sábado, dia 9, organizou reivindicações dos trabalhdores da montadora

PANNUNZIO VETA HOSPITAL
MUNICIPAL PARA SOROCABA
O prefeito Antonio Carlos Pannunzio (PSDB) vetou a lei de iniciativa popular que prevê a construção
de um Hospital Municipal em Sorocaba. A proposta,
aprovada pela Câmara, foi fruto de grande mobilização da sociedade, liderada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região. A entidade divulgou
nota na qual repudia a decisão do prefeito.
PÁG.2

Sócios têm
desconto em mais
quatro academias

Uma pauta de reivindicações elaborada por trabalhadores da Toyota, durante
plenária realizada no Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba, no último sábado, dia
9, será protocolada na montadora nos próximos dias.
Dirigentes sindicais e técnicos coordenaram a plenária
e estimularam o debate. As
reivindicações dos trabalhadores resultaram na montagem do documento que será
divulgado depois de ser protocolado na fábrica.
PÁG.3
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Trabalhadores da Toyota deﬁnem
primeira pauta de reivindicações

PÁG.4

SERVIÇO

Preenchimento
de IR no Sindicato
começa segunda
PÁG.4

IGUALDADE

Direito das
mulheres será
tema de palestra

PÁG.4

MEIO AMBIENTE

Projeto da Coleta
Seletiva é sancionado
pela Câmara

PÁG.2
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Anunciado mais ou
menos na mesma época em que foi divulgado o plano da Toyota
de se instalar em Sorocaba, em 2009, o projeto de implantação de
um parque tecnológico na cidade foi tão
comemorado quanto
a vinda da montadora
japonesa de veículos.
Mas o prefeito Antônio Carlos Pannunzio
(PSDB) começa a dar
sinais de que chegou
para acabar com a alegria de quem apostou
nesse projeto de futuro
para a cidade e a região.
Passados 10 meses
desde a inauguração
do núcleo inicial do
PTS — e menos de
três meses após a posse de Pannunzio — o
novo prefeito serviuse do local para acomodar seus aliados de
campanha eleitoral, a
começar pelo ex-prefeito Vitor Lippi, que
ganhou o cargo de presidente da instituição.
Pior: presidente tampão, já que deve ficar
no cargo apenas um
ano, pois pretende ser
candidato a deputado
em 2014.
Para alguns analistas
econômicos,
especialistas em planejamento
empresarial, educadores e
lideranças políticas,
o Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS)
tem potencial para ser
decisivo para o desen-

Esses fatos,
somados ao
aparelhamento
do PTS, indicam
que o prefeito
tucano não nutre
nenhum respeito
pela população
que o elegeu

volvimento da região de
Sorocaba.
Voltado para o setor metal-mecânico, o
objetivo do PTS é desenvolver tecnologias
inovadoras a partir de
parcerias entre empresas e universidades. A
necessidade das fábricas de obter novos processos e produtos tecnológicos seria atendida
por centros de pesquisa,
dando origem a protótipos de produtos inovadores e funcionais.
O estímulo à implantação de parques tecnológicos teve início com
a Lei Federal de Inovação 10.973, sancionada
pelo ex-presidente Lula
em dezembro de 2004.
Depois do empenho
do presidente operário,
dezenas de parques de
pesquisa para a inovação começaram a ser
construídos no país.
Nesse passado recente, enquanto Lula
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incentivava tecnologias para o futuro, o
atual prefeito de Sorocaba, Antônio Carlos Pannunzio era deputado federal e fazia
oposição raivosa em
Brasília, criticando o
presidente por toda e
qualquer decisão política que tomasse.
O prefeito de Sorocaba alega que adotou critérios técnicos
para formar a direção
do PTS. Mas é escandalosa a acomodação
política temporária de
Lippi, um médico, em
um cargo que deverá
remunerá-lo e mantêlo em evidência até a
campanha eleitoral do
próximo ano.
Pannunzio já vem
sendo acusado de praticar nepotismo cruzado com o prefeito de
Votorantim, devido à
contratação recíproca
de parentes nas prefeituras. Além disso, esta
semana vetou a construção do Hospital
Municipal de Sorocaba. Esses fatos, somados ao aparelhamento
do PTS, indicam que
o prefeito tucano não
nutre nenhum respeito
pela população que o
elegeu.
Ainda é começo de
governo, mas a oposição — inclusive da
população — deve se
fazer ouvir desde já,
para que o estrago na
cidade e no bem-estar
dos trabalhadores não
se aprofunde.
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Ameaça ao futuro da inovação

Pannunzio veta lei do
Hospital Municipal

Projeto vetado pelo prefeito de Sorocaba recebeu o aval, assinado, de mais de 26 mil sorocabanos

Depois de aprovado em definitivo
pela Câmara Municipal, o prefeito
Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
vetou, na segunda-feira, dia 12, o
projeto de lei de iniciativa popular
que cria o Hospital Municipal de Sorocaba. A campanha de coleta de assinaturas, realizada em março e abril
de 2012, foi liderada pelo Sindicato
dos Metalúrgicos e teve a adesão de
26.584 eleitores sorocabanos.
Em nota distribuída à imprensa, a
diretoria do Sindicato repudia a decisão de Pannunzio e considera o veto
uma demonstração de “insensibilida-

de em relação às necessidades da população” que enfrenta filas nas unidades de saúde e chega a aguardar meses
para conseguir uma consulta.
A diretoria do Sindicato ressalta
ainda que a rápida adesão do povo
sorocabano ao projeto de iniciativa
popular “demonstra a insatisfação
dos cidadãos quanto ao atendimento prestado nas unidades de saúde já
existentes”.
Por fim, a nota afirma que o Sindicato pretende contribuir mobilizando
a classe trabalhadora para acompanhar a derrubada do veto na Câmara.

Nomeações do prefeito indicam
aparelhamento do Parque Tecnológico
Em menos de três meses de governo, o prefeito Antonio Carlos Pannunzio (PSDB) já acomodou vários
aliados políticos na Empresa Municipal Parque Tecnológico de Sorocaba
(EMPTS).
Além do ex-prefeito Vitor Lippi,
dois ex-secretários da gestão anterior
e até parentes de aliados já foram no-

meados por Pannunzio para assumir
cargos na empresa pública. “Esse
aparelhamento político é preocupante. O parque tecnológico pode ser o
futuro do ramo metalúrgico, se gerido de forma técnica. Mas parece que
o prefeito não tem essa visão benéfica
para a cidade”, opina o presidente do
Sindicato, Ademilson Terto da Silva.

Dilma desonera todos os
produtos da cesta básica
A presidenta Dilma Rousseff (PT)
anunciou na sexta-feira, dia 8, em
rede nacional de TV, a desoneração
de todos os produtos da cesta básica,
que passarão a ser isentos de impostos federais.
O governo também ampliou o número de itens que compõem a cesta básica e a lista de produtos que terão im-

postos federais reduzidos a zero inclui:
carnes (bovina, suína, aves e peixe),
arroz, feijão, ovo, leite integral, pão,
óleo, manteiga, frutas, legumes, sabonete, papel higiênico e pasta de dentes.
O governo espera que com a isenção de impostos federais, os produtos
da cesta básica tenham redução média
de 10,75%.

Sancionada lei da Coleta Seletiva Solidária
A lei que institui o Programa
Municipal de Coleta Seletiva Solidária, do vereador Izídio de Brito
(PT), foi sancionada na sexta-feira,
dia 8. O texto foi vetado no ano passado pelo então prefeito Vitor Lippi
(PSDB), mas o veto foi derrubado
pelos parlamentares. A proposta prevê remuneração às cooperativas de
catadores do mesmo valor pago pela

prefeitura, por tonelada, à empresa
que coleta o lixo convencional.
A lei foi sancionada pelo presidente da Câmara, José Francisco
Martinez (PSDB), mas o prefeito
Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
pode entrar na justiça com uma
Ação Direta de Inconstitucionalidade para tentar suspender os efeitos
da lei.
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Plenária define pauta dos
trabalhadores da Toyota

2ª morte da Forte Metal

Foguinho

Morreu no dia 8 Rosevaldo
Joaquim dos Santos, 47, em
decorrência do acidente que
sofreu dia 3 na Forte Metal.
O acidente já havia causado a
morte, no dia 3, de Miguel de
Andrade, 37. Ambos trabalhavam sobre um elevador industrial que foi derrubado por
uma ponte rolante. A Forte
Metal está cadastrada no setor
de construção civil. O Sindicato dos Metalúrgicos pleiteia
na Justiça a representação sindical dos trabalhadores.

Acidentes na Muller

Plenária foi coordenada por diretores do Sindicato e contou com orientações de uma advogada e um economista; além do apoio de lideranças políticas aos metalúrgicos da Toyota

Dentro de poucos dias o
Sindicato dos Metalúrgicos
de Sorocaba e Região deverá protocolar na Toyota
uma pauta com as principais
reivindicações dos trabalhadores da montadora, que foi
inaugurada em Sorocaba há
oito meses.
A pauta foi elaborada pe-

los próprios funcionários, que
participaram de uma plenária
na sede do Sindicato no último sábado, dia 9. Dirigentes
sindicais e técnicos convidados pelo Sindicato coordenaram a plenária e incentivaram o debate que resultou na
montagem do documento.
“As negociações ante-

riores do Sindicato com a
Toyota já resultaram na jornada de trabalho de 40 horas,
no acordo de dias-pontes e
no empréstimo consignado.
Mas com o expressivo apoio
dos trabalhadores, demonstrado no sábado, podemos
avançar ainda mais”, afirma
Ademilson Terto da Silva,

presidente do Sindicato.
A lista de reivindicações
será redigida em forma de
pauta pelo departamento jurídico do Sindicato. Quem
participou da plenária já conhece o conteúdo da pauta,
que terá seus itens divulgados amplamente após o protocolo.

“Quem esteve na sede
do Sindicato hoje (sábado, dia 9) viu o local como
deve ser sempre: lotado de
atividades de organização
dos trabalhadores, inclusive nos finais de semana”,
comemorou o presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos, Ademilson Terto da
Silva.
A sede de Sorocaba sediou, no sábado, plenárias

de metalúrgicos da Toyota, Apex Tool e Khromat/
Limarte, além de uma reunião da comissão de saúde
do Sindicato. Como forma
de incentivar a organização de outras categorias
profissionais, a entidade
também abriu espaço para
encontros de trabalhadores
dos Correios e servidores
do Poder Judiciário estadual.

Paulo Andrade

Sindicato sediou eventos de organização dos trabalhadores

Centenas de trabalhadores lotaram os dois auditórios e várias salas no Sindicato

O Sindicato dos Metalúrgicos realizou uma assembleia
em frente a forjaria Muller, em
Iperó, na manhã de segunda,
dia 11, para protestar contra
dois acidentes de trabalho na
fábrica, ocorridos dias 24 de
fevereiro e 10 de março. Os trabalhadores cumpriam horasextras no domingo. A primeira
vítima perdeu parte do dedo
médio da mão direita. A outra sofreu fratura em um dedo
também da mão direita e há
suspeita de corte de um tendão.

Vale compra na ZF
Os membros do Comitê
Sindical de Empresa (CSE) das
três fábricas do Grupo ZF em
Sorocaba (Brasil, Sistemas e Lemforder) vão reiniciar este mês
a campanha para conquistar o
vale compra aos trabalhadores.
No ano passado as negociações
chegaram a evoluir, mas foram
interrompidas devido à queda nas vendas de caminhões.
Com a retomada da produção
no setor, o CSE quer urgência
na concessão do benefício.

Marcha das centrais reúne mais de 50 mil pessoas em Brasília
trabalhadores, que inclui a redução
da jornada de trabalho, o fim do
fator previdenciário, o combate à
demissão imotivada e mais investimentos em saúde e educação.

A subsede da CUT na região de
Sorocaba organizou uma caravana
com cerca de cem trabalhadores
para participar da manifestação.
Vários metalúrgicos da região par-

ticiparam da caravana.
A pauta foi encaminhada ao Palácio do Planalto e ao Congresso
Nacional. Leia mais em www.smetal.org.br
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Mais de 50 mil pessoas participaram da marcha das centrais sindicais em Brasília no último dia 6.
O objetivo foi pressionar o governo
federal a dar atenção à pauta dos

Trabalhadores de diversas categorias profissionais ligadas à CUT, uma das centrais sindicais que organizou a marcha, se reuniram em Brasília a fim de chamar a atenção do governo para as reivindicações trabalhistas

Pág. 4 Edição 701
Março de 2013
MULHERES

Uma edição especial da Folha
Metalúrgica, distribuída na porta
das fábricas na última sexta-feira,
dia 8, marcou a passagem do Dia
Internacional da Mulher. A publicação, que pode ser vista no site
www.smetal.org.br, traz várias reportagens que abordam a trajetória
de lutas das mulheres por igualdade e conquista de direitos, e também a importância da participação
feminina no setor metalúrgico da
região.

Foguinho

Edição especial e entrega
de rosas marcam o Dia
Internacional da Mulher
Além da edição especial, as mulheres que já representam 19,35%
(8.321) da categoria na região, composta por 43 mil trabalhadores da
região, foram homenageadas pelo
Sindicato com entrega de rosas.
“Embora tenhamos observado
alguns avanços para as trabalhadoras nos últimos anos, ainda temos
muito que conquistar para falarmos
em ‘igualdade’”, afirma o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos,
Ademilson Terto da Silva.

Sindicato firma convênio com mais quatro academias
Metalúrgicos sindicalizados e
dependentes podem obter descontos especiais em mais quatro academias de ginástica de Sorocaba e
região. Em Sorocaba as novas conveniadas são a World Fitness, do Jd.
Simus, e a Power Fighter, no Éden.
Em Iperó o convênio é com a Atlética Academia. Em Araçariguama a
parceria é com a Fit Forma. Com o
convênio a mensalidade é de R$20.

Desde o ano passado, outras três
academias já mantêm convênio
com o Sindicato. A lista completa
das academias conveniadas, bem
como endereços e mais detalhes
podem ser conferidos no site: www.
smetal.org.br. Telefones: World Fitness (15) 3202-1963, Power Fighter (15) 3018-2366, Fit Forma
(11) 4204-1438; Atlética Academia
(15) 3266-1064.

Serviço de preenchimento de
IR começa nesta segunda

A partir da próxima segunda-feira, dia 18, o Sindicato dos Metalúrgicos
de Sorocaba e Região vai
oferecer serviço de preenchimento da declaração
de Imposto de Renda. O
atendimento, de segunda a
sexta-feira, das 9h às 13h e
das 14h às 19h, será na sede
sindical em Sorocaba, na
sala 2 do 4° andar. O servi-

ço será oferecido até o dia
26 de abril.
Para sócios e dependentes a taxa será de R$15.
Para não sócios a taxa sobe
para R$50 por declaração.
O Sindicato dos Metalúrgicos fica na rua Júlio Hanser,
140, Lajeado, próximo à rodoviária. Mais informações
podem ser obtidas pelo telefone (15) 3334-5409.

Palestra vai tratar de
direitos das mulheres
Uma palestra nesta sexta-feira, dia 15, às 19h30,
na sede do Sindicato dos
Metalúrgicos em Sorocaba,
vai tratar de temas importantes relacionados às mulheres, como as ações que
vêm sendo realizadas contra a violência doméstica e
por igualdade de direitos.
O evento é organizado pela
subsede regional da CUT.
As palestras serão com a

deputada federal Iara Bernardi (PT); a coordenadora
da Casa Abrigo CIM Mulher, Cíntia de Almeida; a
secretária nacional da mulher da CUT, Rosane Silva;
e a advogada Érika Mendes.
O evento é gratuito e
aberto ao público. O Sindicato fica na rua Júlio Hanser, 140, Lajeado, próximo
à Rodoviária.

NOTAS

Colônia
de férias
Interessados em ocupar a
colônia de férias da categoria, em Ilha Comprida, em
abril devem fazer inscrição
para sorteio até sexta-feira,
dia 15. O sorteio é dia 19,
às 19h. Até outubro serão
disponibilizados apenas dez
apartamentos. A redução das
vagas se deve a reformas de
ampliação do local. Para se
inscrever o sócio deve comparecer pessoalmente na
sede de Sorocaba, com cartão de sindicalização, entre
às 8h e 18h. Mais informações: (15) 3334-5443.

Ofensa ao
cidadão
Na primeira inauguração
de seu governo, o prefeito
de Sorocaba Antonio Carlos Pannunzio (PSDB) já
mostrou publicamente sua
postura antidemocrática.
No último sábado, durante entrega do terminal de
transferência da Nogueira
Padilha, um munícipe protestava contra a obra, construída na área aonde ficava
a CEI-01. Irritado, Pannunzio, do alto do palanque,
chamou o cidadão de “desqualificado” e ordenou que
a Guarda Civil Municipal
“tomasse atitude”.

