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Sorocaba pode ganhar um Instituto
Federal de Educação ainda este ano
Prédio deverá passar por reformas para servir ao IFE

Uma reunião entre representantes do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia (IFE),
o prefeito Antônio Carlos Pannunzio e parlamentares de Sorocaba, no último dia 5, praticamente
garantiu a nova instituição de ensino na cidade. O IFE pode começar a funcionar, provisoriamente,
na antiga sede da Fepasa (foto) a partir do segundo semestre deste ano.
PÁG.4

Declaração
no Sindicato
vai até dia 26
PÁG.4

Foguinho

Rejeitadas propostas de
PPR na Jaraguá e na Kanjiko

IMPOSTO DE RENDA

VEÍCULOS

Produção cresce
12% no primeiro
trimestre de 2013
PÁG.2

JUVENTUDE

Estatuto será
votado pelo
Senado dia 10
PÁG.2

FLEXTRONICS

Sindicato abre
processo para
transferidos

Os trabalhadores da
Kanjiko e Jaraguá, ambas
em Sorocaba, rejeitaram,
em assembleias sindicais
recentes, propostas de Programa de Participação nos
Resultados (PPR) apresentadas pelas empresas.
Em ambos os casos,
os metalúrgicos exigem
valores maiores de parti-

cipação. O Sindicato continuará negociando com
as empresas para melhorar
a proposta.
Na Jaraguá, o Sindicato critica a forma unilateral como a empresa implanta seu PPR. A Jaraguá e a Kanjiko, juntas,
empregam mais de 1.340
metalúrgicos.
PÁG.3
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A Jaraguá fabrica equipamentos industriais
e fica na zona industrial de Sorocaba

PÁG.3

HOSPITAL MUNICIPAL

Lei é sancionada
pelo presidente
da Câmara
A Kanjiko fornece peças para a Toyota e está instalada perto da montadora

PÁG.4

PSDB tenta tirar direitos conquistados pelas domésticas
Poucos dias após a PEC das Domésticas ser aprovada pelo Congresso e pela presidenta Dilma Rousseff (PT), os tucanos apresentaram
emendas à nova lei para flexibilizar direitos e excluir garantias como a multa de 40% sobre o FGTS em caso de demissão.
PÁG.2
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Tucanos querem reduzir
direitos das domésticas

O valor da educação
Mais do que
capacitar
os jovens
para ocupar
um posto no
mercado de
trabalho, a
oferta gratuita
de estudo
de qualidade
tem poder
transformador
pacitar os jovens para
ocupar um posto no
mercado de trabalho,
a oferta gratuita de estudo de qualidade tem
poder transformador,
na medida em que,
por meio do acúmulo
de conhecimento, são
ampliadas as liberdades e capacidades do
sujeito e, consequentemente, sua renda
média.
Pesquisa realizada
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) com
base nos números da
Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad) de 2007,
mostra que cada ano
de estudo a mais de
um trabalhador significa, em média, au-
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mento de 15% de sua
remuneração.
Esse dado, que
simplifica os extremos da relação entre escolaridade e
salário, deve chamar
a atenção não apenas dos mais jovens,
próximos a ingressar
no mercado profissional, mas de todos
os trabalhadores que
vislumbram melhoria na qualidade de
vida, por meio, por
exemplo, de mais
acesso a bens e serviços.
Os trabalhadores
da categoria metalúrgica, independentemente da idade e
do nível de escolaridade, devem estar
dispostos a encarar
novos desafios, buscando a transformação contínua por
meio da educação.
Ao mesmo tempo,
as empresas que passam a ter trabalhadores mais qualificados no seu quadro
de funcionários – em
muitos casos graças
a investimentos públicos –, devem dar
sua contrapartida de
valorização que não
pode ser nada menos
do que melhores condições de trabalho e,
principalmente, pagamento de maiores
salários.
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Alegando suposta ameaça de demissões em massa para os empregados domésticos, por conta da regulamentação da profissão estabelecida
recentemente com a promulgação
da chamada PEC das Domésticas,
a bancada do PSDB na Câmara Federal apresentou um projeto de lei
que quer retirar os direitos recémestabelecidos.
Os deputados tucanos propõem
que os patrões sejam isentos de pagar a multa de 40% sobre o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) em caso de demissão sem
justa causa. “A multa é um direito
conquistado por trabalhadores da
iniciativa privada com registro em
carteira. Retirar a multa seria um retrocesso para a classe trabalhadora”,
opina o presidente do Sindicato dos

Metalúrgicos de Sorocaba e Região,
Ademilson Terto da Silva.
A bancada tucana também quer
diminuir o percentual de recolhimento da alíquota do INSS, de 20%
[12% recolhidos pelos patrões e 8%
pelos trabalhadores] para 8%, sendo 5% dos patrões e 3% dos trabalhadores.
A PEC das Domésticas foi promulgada no último dia 2 e equipara
o empregado doméstico aos demais
empregados com contratos regidos
pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), promulgada em 1943.
“Essa conquista foi fruto de muita
luta. Por isso a classe trabalhadora
deve comemorar e, ao mesmo tempo, se unir para que não aja retrocesso”, comenta o dirigente sindical
Alex Fogaça.

Senado vota Estatuto da
Juventude nesta quarta
O Estatuto da Juventude deverá
ser votado pelo plenário do Senado
nesta quarta-feira, dia 10. Entre os
diversos direitos para a faixa etária
entre 15 a 29 anos, o Estatuto da Juventude garante meia-entrada aos
estudantes para todos os eventos
culturais e esportivos que tenham financiamento público. Já em eventos
patrocinados exclusivamente por dinheiro privado, o desconto estudantil também será de 40%.

O projeto também define como
carentes os jovens oriundos de famílias beneficiárias do Programa
Bolsa Família e assegura a eles
benefícios específicos, como desconto em viagens interestaduais.
Está previsto, ainda, que caberá ao Poder Público promover
programas educativos e culturais
voltados para as questões da juventude em emissoras de rádio e
televisão.

Produção de veículos cresce 12%
no primeiro trimestre de 2013
De janeiro a março de 2013, a
produção de veículos no Brasil cresceu 12,14% em comparação com
o mesmo período do ano passado.
Essa estatística inclui carros de passeio, comerciais leves, caminhões e
ônibus. Ao todo já foram produzidas
827.727 unidades este ano.
As informações são do Dieese (Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos) – subseção Metalúrgicos de
Sorocaba. O segmento que mais

Fonte: Dieese / SMetal

A possibilidade
de Sorocaba receber,
ainda este ano, uma
unidade do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFE), lança
luz sobre o importante debate sobre
formação e qualificação profissional,
principalmente voltada aos jovens, em
nossa região.
Vale lembrar que
cidades como Salto,
São Roque, Boituva e Itapetininga já
possuem, há alguns
anos, suas respectivas unidades do
Instituto
Federal.
Apesar de tardia, a
iniciativa da prefeitura - de finalmente
buscar parceria com
programas do Governo Federal – poderá beneficiar centenas de jovens, por
meio da oferta de
educação gratuita e
de qualidade.
Isso porque o papel social dos institutos federais, conforme estabelecido
na lei que os criou, é
elevar a qualificação
dos trabalhadores,
com oferta de Ensino Técnico integrado ao Ensino Médio,
e também na oferta
de cursos de licenciatura, para formação de professores.
Mais do que ca-

cresceu foi o de ônibus, que produziu 56,85% a mais do que o primeiro
trimestre de 2012.
Já a produção de caminhões foi
a segunda que mais cresceu, com
39,09%; seguida de automóveis de
passeio, com 10,87% e de comerciais leves, com 8,97%.
A produção de veículos no início
de 2013 só não foi superior a do trimestre inicial de 2010 e 2011, quando houve recordes de fabricação.
Leia mais em www.smetal.org.br
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participação nos resultados

1º de Maio

Este ano, os metalúrgicos
vão comemorar o Dia do Trabalhador, em 1º de maio, no
clube de campo da categoria,
no Éden, em Sorocaba. A programação está sendo definida
pela organização do evento e
será divulgada em breve. Mas
já se sabe que haverá atrações
culturais para diversos gostos e
lazer para crianças. Mais informações serão divulgadas em
breve na Folha Metalúrgica
e na página www.smetal.org.br

Cavelagni
Os metalúrgicos da Cavelagni, em Araçariguama, estão
insatisfeitos com os problemas
de transporte para chegar ao
trabalho. A empresa não oferece condução e o transporte público não atende aos horários
necessários. O Sindicato dos
Metalúrgicos está negociando
uma solução com a Cavelagni
e, ao mesmo tempo, está mobilizando os trabalhadores. Se
não houver acordo até o dia 19,
podem ocorrer paralisações.

Sindicato tem nova reunião sobre PPR com a Kanjiko nesta quarta-feira, dia 10

Sistemista
Na Kanjiko, que é uma
sistemista da montadora Toyota, as assembleias
sindicais que rejeitaram a
proposta aconteceram no
último dia 9. O valor apresentado também não agradou aos trabalhadores.
De acordo com o vicepresidente do Sindicato
dos Metalúrgicos, João de
Moraes Farani, uma nova
reunião entre Sindicato e
Kanjiko está marcada para
esta quarta-feira, dia 10.
“Se a empresa nos apresentar uma nova proposta nós
vamos colocar para votação dos trabalhadores na
quinta-feira (dia 11) em assembleias nos dois turnos”,
informa.

Foguinho

Os metalúrgicos da Jaraguá e da Kanjiko, ambas
em Sorocaba, rejeitaram
propostas de Programa de
Participação nos Resultados (PPR) apresentados
pelas empresas nos últimos
dias. Juntas, essas fábricas
empregam mais de 1.340
trabalhadores, que exigem
valores maiores de PPR
que oferecem os patrões.
As negociações do Sindicato dos Metalúrgicos com as
empresas continuam.
Na Jaraguá, o que está
em negociação é a segunda
parcela do PPR de 2012,
quando a empresa impôs
uma participação equivalente a 70% do salário do
funcionário e antecipou
30% no último mês de setembro. A segunda parcela,
de 40%, está prevista para
este mês. Mas os trabalhadores consideram o valor
insuficiente.
“A proposta foi rejeitada [em assembleia no dia
4] porque a empresa diz
que não pode pagar mais
do que 70% do salário de
cada trabalhador. Porém, o
PPR de 2011 foi equivalente a um salário e meio. Será
que, nesse período, o lucro
da empresa caiu? Isso nós
precisamos ver”, comentou
o dirigente sindical Valdeci
Henrique da Silva.

Foguinho

Metalúrgicos da Jaraguá e
da Kanjiko rejeitam propostas

NOTAS

Torneio de Truco

Trabalhadores estão insatisfeitos com valor de PPR imposto pela Jaraguá

Perfil das empresas

A Jaraguá fabrica equipamentos industriais, está instalada
na zona industrial de Sorocaba e conta com mais de 800
trabalhadores. A Kanjiko produz conjuntos soldados para o carro
Etios, da Toyota, emprega 540 trabalhadores e funciona na zona
norte da cidade, próxima à montadora de veículos.

Estão abertas as inscrições
para o torneio de truco que o
Sindicato dos Metalúrgicos
vai realizar no início de maio,
para sócios da entidade e dependentes. A inscrição deve
ser feita no clube de campo da
categoria, no Éden, Sorocaba.
A inscrição custa R$ 20 por
dupla. O torneio será realizado
no próprio clube. A premiação
ainda está sendo definida pela
organização. Mais informações: (15) 3225-3377.

Flextronics

Acidente na Gerdau

Ação trabalhista pretende garantir
direitos de funcionários transferidos

No sábado, dia 6, um metalúrgico da Gerdau Sorocaba
sofreu ferimentos no ombro
após ser atingido por uma
barra de ferro. Trabalhadores
tentaram acionar o telefone de
emergência da empresa para
caso de acidentes, mas não obtiveram sucesso. O trabalhador teve de ser conduzido ao
hospital por uma equipe de segurança da fábrica. Membros
do CSE na Gerdau relataram
que, há dez dias, o ambulatório
tem um único enfermeiro, que
cumpre jornada em horário
administrativo, deixando sem
assistência os demais turnos.
O acidentado não sofreu ferimentos graves e passa bem.

O Sindicato dos Metalúrgicos entrou com ação
trabalhista contra a Flextronics, em março, para garantir os direitos de funcionários que foram transferidos
da fábrica Solectron, em Jaguariúna, para a Flextronics,
em Sorocaba.
A Solectron foi incorporada pela Flextronics, mundialmente, no final de 2007.
As transferências de Jagua-

riúna para Sorocaba começaram em maio de 2008.
Na Solectron os funcionários cumpriam jornada semanal de 40 horas de trabalho e vieram para Sorocaba
para trabalhar 44 horas por
semana, sem que houvesse
aumento salarial nem pagamento de horas extras.
A ação do Sindicato é
coletiva (processo 506/2013
da 2ª Vara do Trabalho de

Sorocaba). Portanto, abrange todos os funcionários da
Flextronics nessa situação.
A primeira audiência judicial está marcada para o dia
29 de abril.
Os ex-funcionários da
Solectron que foram demitidos pela Flextronics em
Sorocaba, porém, devem
procurar o Sindicato, em horário comercial, para obter
mais esclarecimentos.

Pág. 4 Edição 705
Abril de 2013

Hospital Municipal
agora é lei
Direta de Inconstitucionalidade (Adin) contra a lei.
A alegação é que a iniciativa de construir a unidade
de saúde teria que partir
exclusivamente do Poder
Executivo.
Ao mesmo tempo, o
prefeito vem anunciando a
implantação de um hospital público, na zona norte
da cidade, mas sem o caráter de hospital municipal. “Corre-se o risco de
esse modelo proposto pelo
prefeito se transformar em
mais um hospital estadual,
como o Hospital Regional”, afirma o vereador Izídio de Brito (PT).

Foguinho

O Hospital Municipal de
Sorocaba, que teve o veto
do prefeito derrubado pela
Câmara no último dia 26,
agora é lei. A construção
do novo equipamento de
saúde está prevista na Lei
199/2012, assinada pelo
presidente da Câmara, José
Francisco Martinez, e publicada no Jornal do Município na sexta-feira, dia 5.
O cumprimento da lei
pelo prefeito Antônio Carlos Pannunzio (PSDB), no
entanto, parece que ainda
vai dar muito trabalho aos
apoiadores do hospital. O
prefeito já anunciou que
vai entrar com uma Ação

Com participação popular, Câmara derrubou veto do prefeito ao hospital no dia 26

Acima: Prefeito e parlamentares se reuniram com representantes do Instituto na
Prefeitura na manhã de sexta-feira; Abaixo: após a reunião, comitiva visitou o local da
possível sede provisória do IFE, na antiga Fepasa
Foguinho

verno federal está disposto a instalar um IFE
em Sorocaba.
No encontro, Pannunzio afirmou que a
prefeitura está disposta a doar uma área para
a construção de um campus local do Instituto. O prefeito inclusive apresentou algumas
opções de áreas entre 20 e 43 mil metros
quadrados.
Pannunzio também anunciou a intenção
de ceder ao IFE a antiga sede administrativa
da Fepasa, próxima à antiga estação ferroviária, para funcionamento provisório da instituição já a partir do segundo semestre deste
ano. O prédio, no entanto, precisará passar
por reformas.
Na visita a Sorocaba, o reitor Modena
disse que a unidade do IFE em Sorocaba deverá oferecer 1.200 vagas de ensino técnico
profissionalizante e de licenciatura.

Imposto de Renda no Sindicato vai até o dia 26
O prazo para o serviço de preenchimento de
declaração de Imposto
de Renda oferecido pelo
Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região
termina no dia 26 de abril.
Para sócios e dependentes
a taxa é de R$15 por declaração. Para não sócios a
taxa sobe para R$50.
Na sede sindical em
Sorocaba, o atendimento acontece de segunda a
sexta-feira, das 9h às 13h
e das 14h às 18h na sala
2 do 4° andar. Em Araçariguama, também de se-

Atendentes do
preenchimento de
IR pedem que os
interessados não deixem
para fazer a declaração
na última hora;

Foguinho

Sorocaba poderá receber uma unidade
do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia (IFEs) ainda esse ano. Na última
sexta-feira, dia 5, o reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
São Paulo (IFSP), Eduardo Antonio Modena, reuniu-se com o prefeito Antonio Carlos
Pannunzio (PSDB) para tratar de possíveis
doações de áreas para instalação da unidade
de ensino técnico e superior.
A reunião foi articulada pela deputada
federal Iara Bernardi (PT) e contou com
presença do deputado estadual Hamilton Pereira (PT) e dos vereadores Izídio de Brito,
Carlos Leite, ambos do PT, e José Francisco
Martinez (PSDB).
Na quinta-feira, Iara já havia obtido do
Secretário do Ministério da Educação, José
Henrique Paim, a confirmação de que o go-

Foguinho

Sorocaba poderá
ter Instituto Federal
de Educação no
segundo semestre

Lista de documentos
necessários está no site
www.smetal.org.br

gunda a sexta, o serviço é
oferecido das 8h às 12h30
e das 13h30 às 17h. Já em
Iperó, o atendimento é às
segundas, quartas e sextas
das 16h às 21h.
Para agilizar o atendimento, o Sindicato orienta
que os contribuintes in-

teressados em realizar o
preenchimento levem uma
cópia da declaração do imposto de renda do ano passado (referente a 2011),
informes de rendimento,
dados dos dependentes,
e recibos de despesa com
saúde e educação.

NOTAS

INSS em Piedade

Banco de Alimentos Curso de Inglês

Nesta sexta-feira, dia 12,
será inaugurada uma agência
do INSS em Piedade. Construída ao lado do Terminal
Rodoviário, a agência tem
330 metros quadrados. Para
a construção, o governo federal investiu R$ 1,28 milhão.
De acordo com o INSS, são
repassados mensalmente aos
beneficiários de Piedade cerca de R$ 6 milhões. A agência
também atenderá moradores
das cidades vizinhas, como
Ibiúna, Tapiraí e Pilar do Sul.

O Banco de Alimentos de
Piedade, que é uma extensão do Banco de Alimentos
de Sorocaba, começou este
mês a receber doações dos
agricultores e repassar esses
produtos para entidades filantrópicas da cidade. A instituição tem planos de, em
breve, fazer a higienização
dos alimentos in natura antes
de distribuí-los. A instituição
conta com o apoio do Sindicato dos Metalúrgicos e da
Escola Técnica de Piedade.

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 aulas são oferecidas durante a semana ou aos
sábados e acontecem na sede
sindical em Sorocaba. Mais
informações pelo telefone
(15) 3013-8252.

