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VITÓRIA POPULAR!
Hospital Municipal: Câmara derruba veto de Pannunzio e transforma em lei o projeto

de iniciativa popular que prevê a construção de um hospital público municipal em Sorocaba

O vereador Izídio de Brito foi o principal apoiador do projeto na Câmara

banos. O presidente do Sindicato,
Ademilson Terto da Silva considera a derrubada do veto uma importante vitória da sociedade e da
democracia.
PÁG.4

Paulo Andrade

No ano passado o Sindicato
dos Metalúrgicos de Sorocaba e
Região liderou a iniciativa que,
em poucos meses, recebeu a assinatura de 26.609 eleitores soroca-

Foguinho

vê a criação do Hospital Público
Municipal. A votação, marcada
pela grande participação popular, foi na manhã desta terça-feira, dia 26.

Paulo Andrade

Por 15 votos a 5, a Câmara
Municipal de Sorocaba rejeitou
o veto do prefeito Antonio Carlos Pannunzio (PSDB) ao projeto de iniciativa popular que pre-

Vereadores que apoiaram o veto tiveram que dar explicações aos munícipes População acompanhou a sessão que discutiu o veto ao Hospital Municipal

KANJIkO

Imposto Sindical

acordo MUNDIAL

DIEESE

Trabalhadores
elaboram pauta
de reivindicações

Sindicato isenta
mensalidade de
sócios em março

Livreto com
compromissos da
ZF é distribuído

Emprego teve
saldo positivo
em fevereiro

Plenária realizada no domingo,
dia 24, definiu as reivindicações
dos metalúrgicos da Kanjiko, empresa sistemista da Toyota. A pauta
será protocolada na empresa nos
próximos dias.
PÁG.3

O Sindicato dos Metalúrgicos
é contra o imposto sindical, que
é descontado dos trabalhadores
em março. Por isso, neste mês, a
diretoria isenta todos os sócios da
mensalidade sindical.
PÁG.2

Na semana passada, o Sindicato distribuiu 4 mil exemplares do
livreto “Princípios de Responsabilidade Social na ZF” a todos os
trabalhadores das três unidades da
ZF em Sorocaba.
PÁG.3

Levantamento feito pelo Dieese
mostra que o setor metalúrgico fechou fevereiro com saldo positivo
de 280 postos de trabalho na região.
O número também é superior ao registrado em janeiro deste ano. PÁG.2

WWW.SMETAL.ORG.BR

o portal do metalúrgico
de Sorocaba e região

Pág. 2 Edição 703
Março de 2013

Terça-feira cidadã
Quem
acompanhou
a sessão da
Câmara deve
ter tido grata
surpresa com
a qualidade
de algumas
argumentações
mantermos os pés no
chão e o olhar fixo nos
novos desafios.
Primeiro, não se trata da vitória deste ou
daquele indivíduo, deste ou daquele grupo ou
partido. Trata-se de uma
vitória coletiva, de um
projeto de lei de iniciativa popular. E é principalmente por isso que
ela merecerá ficar registrada na história.
Segundo,
embora
seja digna de comemoração, a vitória ainda é
parcial. A população precisa estar atenta ao cumprimento da lei pelo prefeito. Lançada a pedra
fundamental do hospital,
caberá aos munícipes e
a seus representantes na
Câmara fiscalizar a obra
e exigir que ela não pare,
como tem acontecido
com quase todos os empreendimentos públicos
na cidade. Em seguida,
caberá a todos nós constante vigilância para que
a gestão do hospital seja
sempre séria, honesta e
de qualidade.
Terceiro
motivo,
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cada cidadão que assinou o projeto de lei,
cada líder político, sindical ou comunitário
que participou da luta
pela aprovação da proposta deverá, a partir
de agora, incorporar
em si uma nova tarefa:
multiplicar o apoio participativo de mais sorocabanos em defesa do
hospital, para que todas
as etapas do motivo anterior sejam cumpridas
com a máxima agilidade e competência,
a fim de salvar vidas
e melhorar a saúde da
população.
A maioria dos órgãos de imprensa da
cidade destacou, nas
vésperas da votação
desta terça, a possível derrubada do veto
do prefeito Pannunzio
(PSDB) ao hospital
como uma derrota do
governo. Para nós, porém, a grande notícia é,
acima de tudo, a vitória
da vontade popular.
Aliás, os discursos
de vários vereadores e
o parecer da Comissão
de Justiça da Câmara
em defesa do hospital
apontaram para esse
objetivo benéfico para
a população, e não para
o rancor partidário.
Quem esteve presente
no plenário ou acompanhou a sessão pela
TV Legislativa ou pelo
site da Câmara deve ter
tido grata surpresa com
a qualidade de algumas
argumentações. Foi, de
fato, um dia exemplar
para a cidadania, uma
terça-feira cidadã para
Sorocaba.

O Sindicato dos Metalúrgicos de
Sorocaba e Região é contra o imposto sindical, também chamado
de “contribuição sindical”, que virá
descontado dos trabalhadores no holerite de março. No entanto, o Sindicato não pode impedir o desconto,
por se tratar de lei federal que existe
desde 1940 e só pode ser alterada
pelo Congresso Nacional.
O imposto equivale a um dia de
salário de todos os trabalhadores
brasileiros. Do total descontado,
60% são depositados, após cerca
de dois meses, na conta do respectivo sindicato; outros 15% para as
federações de trabalhadores; 10%
para o Ministério do Trabalho
(Conta Especial Emprego e Salário); 10% para as centrais sindi-

cais e 5% para as confederações.
Os empregadores também recolhem a contribuição sindical para os
seus órgãos de representação e para
o Ministério do Trabalho.
Isenção de mensalidade
Como forma de compensar o
desconto obrigatório que pesa sobre os trabalhadores, a diretoria do
Sindicato isenta todos os sócios da
mensalidade sindical de março, que
representa 1,5% do salário.
ERRATA – Na edição anterior
da Folha Metalúrgica, o percentual de desconto da mensalidade saiu
errado. O índice correto da mensalidade é 1,5%, e não como foi publicado.

Empregos nas metalúrgicas
da região têm saldo positivo
O mês de fevereiro de 2013 registrou saldo positivo de 280 novos postos de trabalho nos 14 municípios que
formam a base do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região.
O levantamento foi feito pela subseção do Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) Metalúrgicos de Sorocaba com base nos dados do CAGED
do Ministério do Trabalho e Emprego.

A trajetória atual do setor metalúrgico é inversa à registrada no mesmo
período de 2012, fevereiro, quando foi
registrado o fechamento de 143 postos
de trabalho. “Além disso, o resultado
de fevereiro deste ano é superior ao
verificado no mês de janeiro de 2013,
quando foi registrado saldo positivo
de 139 postos de trabalho”, acrescenta
o economista responsável pelo estudo,
Fernando Lima.
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Não são todas as
mobilizações populares
que cumprem a profecia dos seus defensores
mais entusiasmados,
que exclamam: “Essa
luta vai entrar para a
história!”. A transformação do projeto de
Hospital Municipal de
Sorocaba em lei é um
dos casos em que seus
militantes constataram,
a partir desta terça-feira, dia 26 de março de
2013, estar ajudando a
escrever uma parte da
história da cidade.
A história do hospital em questão contará
um episódio de vitória
popular, de comprovação de que a Constituição Brasileira não
mente quando afirma,
em seu artigo primeiro:
“Todo o poder emana
do povo”.
Os defensores do
hospital que batalham
por ele desde o início
da mobilização em
torno da proposta, em
meados de 2011, não
estão
envaidecidos
pela vitória desta terça. O próprio vereador
Izídio de Brito (PT),
cuja liderança na campanha pelo hospital e
no trâmite do projeto
na Câmara é inegável,
demonstrou satisfação,
mas não vaidade após
a derrubada do veto do
Paço contra o hospital
nesta terça.
Em entrevista à imprensa, o vereador relacionou três motivos
principais, que seguem
descritos abaixo, para
comemorarmos a derrubada do veto, mas

Sindicato dos Metalúrgicos
é contra o imposto sindical
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Metalúrgicos da Kanjiko definem
pauta de reivindicações

Plenária na manhã de domingo teve participação expressiva de trabalhadores da Kanjiko, que ajudram a tomar decisões sobre a linha de atuação do Sindicato na fábrica

Em plenária na sede do Sindicato
em Sorocaba neste domingo, 24, os
metalúrgicos da Kanjiko definiram os
itens da pauta de reivindicações que
será protocolada na fábrica, pelos dirigentes sindicais, nos próximos dias. Os
trabalhadores também estabeleceram,
no domingo, suas expectativas em relação ao valor da participação nos resultados (PPR) que está sendo negociada
com a empresa.
A pauta vai conter itens como me-

lhores salários, fim do assédio moral
para prática de horas extras e melhorias no convênio médico, entre outras.
O valor do PPR definido como ideal
pelos trabalhadores não será divulgado
à imprensa para não prejudicar as negociações em andamento.
Produtos
A Kanjiko emprega 500 trabalhadores e produz conjuntos soldados para
carroceria do Étios, carro compacto da

ZF seguirá normas mundiais
de responsabilidade social

Sedes e Clube de Campo do
Sindicato fecham nesta 6ª
Foguinho

O Sindicato dos Metalúrgicos distribuiu, na semana
passada, 4 mil exemplares do
livreto “Princípios de Responsabilidade Social na ZF”
a todos os trabalhadores das
três unidades da empresa em
Sorocaba: ZF do Brasil, ZF
Sistemas e ZF Lemforder.
O livreto traz a íntegra do
Acordo Marco Internacional,
negociado durante anos entre
representantes sindicais e o
Grupo ZF. O documento traz
assinaturas de organismos internacionais e de diretores da
matriz da empresa na Alemanha.
A liberdade de sindicalização, a proibição do assédio
moral e da discriminação es-

Toyota, que inaugurou sua fábrica em
Sorocaba em agosto do ano passado.
“O envolvimento dos metalúrgicos
nas atividades sindicais, desde a construção das pautas de reivindicações, é
um dos princípios de atuação do nosso
Sindicato. É uma satisfação ver o pessoal da Toyota e das sistemistas [fornecedoras da montadora] iniciando essa
participação”, comentou João de Moraes Farani, vice-presidente do Sindicato, após a plenária.

tão entre as garantias do documento a serem cumpridas
pela empresa no mundo todo.
A cartilha também foi distribuída nas unidades da ZF
em São Bernardo do Campo,
Araraquara e Belo Horizonte,
que, juntamente com Sorocaba, integram o Comitê Nacional dos Trabalhadores da ZF.

As sedes administrativas do Sindicato dos Metalúrgicos em Sorocaba,
Iperó, Araçariguama e
Piedade ficarão fechadas
nesta sexta-feira, dia 29,
em virtude do feriado da
Sexta-Feira da Paixão. Todas elas reabrirão normalmente na segunda-feira,
dia 1°, às 9h.
Já o Clube de Campo
da categoria, que fica na
avenida Victor Andrew, no
Éden, ficará fechado nesta
sexta-feira, mas funcionará normalmente no sábado,
dia 30, e domingo, 31, das
9h às 18h.
A Colônia de Férias do

NOTAS

Acidentes
na Vivo
A Telefônica (atualmente Vivo) foi condenada pelo
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Campinas
ao pagamento de R$ 600 mil
por dano moral coletivo. A
decisão obriga a empresa a
emitir Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)
mesmo sem a verificação de
“nexo causal”, isto é, se os
acidentes sofridos pelos empregados têm relação direta
com o exercício da profissão.
A ação foi movida pelo Ministério Público do Trabalho
e a decisão é válida em todo
o território nacional.

Hollingsworth
condenada
A Justiça do trabalho
condenou a Hollingsworth do Brasil, multinacional
americana que produz terminais elétricos, ao pagamento de R$ 1 milhão por
danos morais coletivos, em
decorrência da exposição de
funcionários a riscos à saúde. O ex-médico da empresa
também foi sentenciado a
pagar R$ 200 mil de indenização, por sonegar a emissão
de CAT e pela prática de assédio moral. A Justiça também determinou a realocação de todos os profissionais
afastados por lesão.

Novo vale-refeição
na Turbo Service

Sindicato, na Ilha Comprida, funcionará na sexta-feira e no final de semana,
mas sua ocupação é exclusiva aos sócios e dependentes sorteados para as
vagas nesse período.

Acordo liderado pelo
Sindicato dos Metalúrgicos
de Sorocaba e Região garantiu o aumento de 23,3%
no valor do vale-refeição
dos trabalhadores da Turbo
Service, empresa de manutenção de aeronaves instaladas no aeroporto estadual
Bertram Luiz Leupolz, em
Sorocaba. O reajuste vale
a partir de abril. A Turbo
Service emprega cerca de 50
funcionários.
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Diante de um plenário
lotado de cidadãos — e
após grande repercussão da
sessão da Câmara nas redes
sociais — os vereadores rejeitaram nesta terça-feira,
dia 26, o veto do prefeito
Antonio Carlos Pannunzio
(PSDB) ao projeto de lei de
iniciativa popular que prevê a construção do primeiro
Hospital Municipal em Sorocaba.

O projeto popular foi liderado pelo Sindicato dos
Metalúrgicos e reuniu assinatura de 26.609 eleitores
sorocabanos. Com a derrubada do veto, a proposta depende apenas de publicação
no Jornal do Município para
se tornar lei.
Na discussão da matéria, que durou 2h20, o líder
do governo, Paulo Mendes
(PSDB), defendeu o veto

Vereadores criticam
pressão do governo
Na votação desta terça-feira, o vereador Anselmo
Neto (PP) revelou na tribuna
que, logo após manifestar-se publicamente a favor do
hospital municipal, teve uma
reunião cancelada com o secretário de Governo, João
Leandro da Costa Filho,
configurando retaliação do
Paço ao posicionamento do
parlamentar.
Outros vereadores da
base de sustentação do pre-

feito também teriam sofrido
pressões do governo para
acatar o veto. “Por questão
de sobrevivência eu voto
pela manutenção do veto”,
declarou Waldecir Morelli
(PRP).
A interferência do prefeito na decisão da Câmara foi
interpretada pelo vereador
Marinho Marte (PPS) como
ingerência. “Esta Casa deve
ser independente [dos outros
Poderes]”, defendeu.

por questão jurídica de “vício de iniciativa”, devido à
proposta não ter partido do
Poder Executivo.
Entretanto, o vereador
Anselmo Neto (PP) ressaltou que a Comissão de
Justiça, da qual é membro,
recomendou a derrubada do
veto. “O vício de iniciativa
cai por terra, pela força imputada ao projeto de iniciativa do povo”, rebateu.

Foguinho

Câmara rejeita veto de
Pannunzio ao Hospital Municipal

Cerca de duzentas pessoas acompanharam a sessão da Câmara Municipal nesta terça

Vitória é da sociedade e
da democracia, diz Terto
A derrubada do veto, por
15 votos a 5, foi comemorada pelas aproximadamente
duzentas pessoas que acompanharam a sessão da Câmara nesta terça, dia 26.
“Essa é uma vitória da
sociedade e da democracia
que, sem dúvida, vai entrar
para história de Sorocaba”,
comemorou o presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos
de Sorocaba e Região, Ademilson Terto da Silva.

Já o principal articulador do projeto na Câmara,
o vereador Izídio de Brito
(PT) agradeceu a participação de todos os sorocabanos
que aderiram à proposta e
acrescentou que, a partir de
agora, “os esforços da sociedade devem se concentrar no acompanhamento da
construção do hospital e, em
seguida, na cobrança de um
bom gerenciamento”, afirmou Izídio.

Linha do tempo - Trajetória do projeto do Hospital Municipal

Izídio denuncia condições precárias
de escolas municipais ao MP
O vereador Izídio de
Brito (PT) solicitou oficialmente ao Ministério
Público Estadual (MP),
na última sexta-feira, 22,
que investigue denúncias
de problemas nas escolas
municipais, que estariam
pondo em risco a qualidade do ensino, a saúde e
até a segurança de alunos
e professores.
Entre os problemas,

denunciados ao vereador
por alunos e funcionários de sete escolas, estão: muros sob risco de
desabamento, portões que
não fecham, mato alto
e grandes buracos nas
imediações das unidades
de ensino; salas de aulas
improvisadas, falta de bebedouros e de alternância
na merenda escolar, entre
outros.

Izídio também notificou o Ministério Público do Trabalho (MPT)
e a Gerência Regional
do Trabalho e Emprego (GRTE) sobre as denúncias. “Para que esses
órgãos tomem ciência
dos riscos que a situação
deplorável das escolas
impõe às crianças e aos
servidores da educação”,
explica o vereador.

NOTAS

Boletim eletrônico

Turmas de Inglês

Assine gratuitamente o
“boletim eletrônico” do SMetal e receba toda semana as
principais notícias do site do
Sindicato dos Metalúrgicos
em seu e-mail. Para assinar
basta digitar seu endereço de
e-mail no campo “Boletim
Eletrônico”, na página principal do nosso site (www.smetal.
org.br). Alguns navegadores
de e-mail “entendem” que o
boletim é “spam”, por isso é recomendável que o internauta
confira a caixa de spams e autorize o recebimento.

A escola de inglês Move
On, parceira do Sindicato
dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região, está com inscrições abertas para novas
turmas do curso de Inglês.
Para sócios e dependentes
do Sindicato a mensalidade
é de R$65 e a taxa de matrícula R$10. As vagas são oferecidas para iniciantes e não
iniciantes no idioma. As aulas são oferecidas durante a
semana ou aos sábados. Mais
informações pelo telefone
(15) 3013-8252.

