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Em assembleias realizadas nesta terça-feira, dia
16, os trabalhadores das três
fábricas da ZF em Sorocaba
(ZF do Brasil, ZF Sistemas
e ZF Lemforder) aprovaram
aviso de greve que será protocolado pelo Sindicato junto à empresa. As empresas
poderão ter a produção paralisada a partir de quinta-feira, dia 18, caso não apresentem propostas de pagamento
de vale compra reivindicado
pelos funcionários.
As três unidades da ZF
ficam na zona industrial de
Sorocaba e, juntas, têm cerca
de 3.500 funcionários. PÁG.3

Foguinho

Sem vale compra, trabalhadores
da ZF aprovam aviso de greve

Trabalhador lesionado
é reintegrado na ZF

PÁG.3

Com aviso de greve aprovado, trabalhadores podem parar produção caso empresa não apresente proposta na tarde desta quarta-feira, dia 17

Educação

Acordo mantém folgas
em sábados alternados

PPR aprovado na
Kanjiko e na Cascadura

MEC vistoria área para
Instituto Federal

Foguinho

Com acordo, funcionários do 1º e 2º turno da
Flextronics mantêm folgas em sábados alternados.
Até o fechamento desta edição, trabalhadores do 3º
turno não tinham votado o acordo.
PÁG.3

Trabalhadores da Kanjiko e da Cascadura
aprovaram propostas de Programa de Participação
de Resultados. Já os metalúrgicos da Barros Monteiro, em Sorocaba, rejeitaram proposta.
PÁG.3

Daniela Gáspari

Negociação

Foguinho / Arquivo

Flextronics

Um técnico do Ministério da Educação visitou, na sexta-feira, dia 12, a antiga sede da Fepasa
em Sorocaba. O local poderá abrigar o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. PÁG.4

Visita surpresa em pátio da prefeitura
flagra treze ambulâncias paradas
Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Sorocaba flagrou 13 ambulâncias
paradas em pátio do município. Visita surpresa foi feita na sexta, dia 12. PÁG.4
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Governo Federal inaugura
agência do INSS em Piedade

Uma vitória apertada, porém, incontestável. No último domingo,
dia 14, Nicolás Maduro
foi eleito presidente da
Venezuela com 50,66%
dos votos contra 49,07%
obtidos pelo opositor
Henrique
Carpriles.
Apesar da diferença mínima, cerca de 200 mil
votos, a vitória de Maduro é incontestável, afinal,
na democracia – como é
na Venezuela - cinquenta por cento mais um é
sinônimo de vitória.
Dito isto, é importante ficar atento à cobertura jornalística da
grande mídia brasileira
que, com histórico golpista, tende a por em dúvida o processo eleitoral
da Venezuela (acompanhado por observadores
neutros de organismos
internacionais), fomentar a raiva da oposição
derrotada e apostar na
desestabilização do país
“dividido”.
Existe, sim, uma série de razões que explicam a postura raivosa da
imprensa conservadora.
Para começar, Maduro é herdeiro do legado
deixado por Hugo Chávez, eleito democraticamente presidente da Venezuela por três vezes
consecutivas.
Chávez, por sua vez,
foi o responsável por tirar o Estado e o petróleo
– principal riqueza natural da Venezuela – das
mãos da oligarquia e
criou programas sociais
que ampliou direitos e
dignidade aos mais pobres.

O comandante
bolivariano
colecionou
desafetos
conservadores,
especialmente
a velha mídia,
inclusive brasileira,
que sempre o
considerou
“um ditador”
Em seu governo,
Chávez demonstrou que
é possível crescer combatendo a miséria e privilegiando o povo. Os
venezuelanos abaixo da
linha da pobreza eram
quase metade da população e passaram para
27,8% durante seu governo. A taxa de mortalidade infantil diminuiu
de 27 por mil para 14
por mil. O acesso à água
potável subiu de 80% a
92% da população e o
consumo de alimentos
cresceu 170%. A taxa
de escolaridade cresceu
de 40% para 60% e, de
acordo com a Unesco, o
país também ficou livre
do analfabetismo.
Como em qualquer
revolução, o comandante bolivariano colecionou desafetos conservadores, especialmente
a velha mídia, inclusive
brasileira, que sempre
o considerou “um ditador”. Não por acaso,
mas por conveniência,
os meios de comunicação sempre omitiram a
necessária informação
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de que Chávez participou de 14 eleições e
referendos, saindo vencedor em todas elas.
Apoiado pelos Estados Unidos, pela velha
mídia e pela extremadireita venezuelana –
que não aceita fazer
oposição legítima pela
via democrática –, Capriles, que ainda não
reconheceu a derrota
nas urnas e pede a recontagem de todos os
votos, parece ter escolhido o atalho do golpismo.
O mesmo caminho
foi adotado pelos militares
venezuelanos
que, em 2002, derrubaram Chávez e colocaram no poder (por dois
dias) Pedro Carmona,
um líder patronal que
prontamente foi “reconhecido” como presidente pelo governo dos
Estados Unidos e pela
imprensa brasileira.
Obviamente, Maduro não é Chávez e, apesar de ter conseguido
chegar ao poder graças
ao legado do chavismo,
deverá enfrentar um caminho difícil na condução da Venezuela. Ao
povo venezuelano, cabe
defender bravamente a
democracia e afastar o
risco de golpe que assombra o país. Aos trabalhadores brasileiros,
convém desconfiar da
grande imprensa que,
disfarçada de “imparcial”, frequentemente
reproduz a síntese do
pensamento conservador, oligárquico e, não
raro, golpista.
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Vitória incontestável

Agência também vai beneficiar moradores de Tapiraí, Ibiúna e Pilar do Sul

Autoridades federais, estaduais,
municipais e a população participaram da inauguração da agência do
INSS de Piedade, em cerimônia realizada nesta última sexta-feira, dia 12.
Com a nova unidade, localizada
na Rua José Baptista, 95, próxima à
rodoviária, Centro, os moradores de
Piedade não terão mais de se deslocar
para a agência em Sorocaba, a 30 quilômetros de distância.
A unidade inaugurada na cidade
atenderá cerca de 1.500 pessoas por
mês. A obra, que tem área de construção de 330 metros quadrados, recebeu
investimentos de aproximadamente
R$ 1.280.000,00 (um milhão duzen-

tos e oitenta mil reais). Mensalmente,
o INSS repassa para os beneficiários
do município cerca de R$ 6 milhões.
O deputado estadual Hamilton
Pereira (PT), presente à inauguração,
lembrou que essa é uma luta do exprefeito de Piedade, Geremias Ribeiro
Pinto (PT), que já em 2010 buscava
uma unidade da Previdência no município. “Hoje estamos aqui vivenciando a materialização de um sonho de
Piedade, que vai auxiliar os trabalhadores”, afirmou.
Além de Piedade, município de
52,4 mil habitantes, a nova agência
dará atendimento aos moradores de
Tapiraí, Ibiúna e Pilar do Sul.

CUT promove debate sobre
desenvolvimento e sustentabilidade
O Sindicato dos Metalúrgicos de
Sorocaba sediou na sexta-feira, dia 12,
o debate “Produção Industrial, Recursos Energéticos e Consumo Consciente” que faz parte das atividades do Dia
do Trabalhador da CUT São Paulo. O
evento, realizado pela CUT subsede
Sorocaba reuniu cerca de cem pessoas, entre representantes de sindicatos
da região, estudantes universitários e
catadores de materiais recicláveis.
Esta foi a primeira vez que todas
as 18 subsedes da CUT São Paulo estiveram envolvidas nas atividades do

Dia do Trabalhador. “A CUT descentralizou o debate e escolheu um tema
emergente, pois o desenvolvimento
econômico e a sustentabilidade estão
diretamente ligados à vida dos trabalhadores e trabalhadoras”, comenta
Maria Lúcia Gonçalves, representante
da CUT subsede Sorocaba.
Além do debate, o encontro também elegeu os vinte delegados que
irão representar a região de Sorocaba
no 3º Seminário Sindical Internacional, que acontece no dia 25 de abril
em São Paulo.

Gerdau

Rede de trabalhadores prioriza
ações de saúde e segurança
O 4º Encontro do Comitê Nacional dos Trabalhadores da Gerdau,
realizado nos dias 10 e 11, na sede
da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT, em São Bernardo
do Campo, definiu ações de saúde e
segurança dos trabalhadores como
prioritárias.
No encontro os 15 representantes
de oito unidades brasileiras da Gerdau elegeram novo coordenador do
Comitê: Gilberto Almeida Silva, técnico de manutenção elétrica da Usina

Gerdau de Araçariguama (SP) e dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos
de Sorocaba e Região.
Segundo Gilberto, um dos principais desafios comuns apresentados
na reunião diz respeito à segurança
e à saúde do trabalhador. “Em várias plantas, quando há acidentes de
trabalho a empresa não comunica os
Sindicatos e, com isso, dificulta a
ação e o acompanhamento das entidades nos casos”, assinalou o novo
coordenador.
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Trabalhadores das três
plantas da ZF em Sorocaba
(ZF do Brasil, ZF Sistemas
e ZF Lemforder), que reivindicam recebimento de
vale compra, aprovaram
em assembleias nesta terçafeira, dia 16, a decisão de
protocolar um comunicado
de greve junto à empresa.
De acordo com o secretário-geral do Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba e
Região, João Evangelista, a
empresa deverá apresentar
uma proposta de vale compra até às 16h desta quarta,
dia 17. Caso contrário, os
metalúrgicos das três unidades da ZF poderão paralisar a produção a partir de
quinta-feira, dia 18.
“Se a proposta for sa-

Foguinho

Sem vale compra, trabalhadores
da ZF podem parar na quinta-feira

Missa do trabalhador
A Paróquia São José Operário da Vila Progresso realizará no dia 1º de maio, no Parque das Águas, em Sorocaba,
uma missa em comemoração
ao Dia do Trabalhador. A
missa do padre Wagner começará às 18h e terá benção
de carteiras de trabalho. Antes, às 15h, haverá animação
com o Ministério de Música
Átrio Sagrado. O Parque das
Águas fica na avenida Doutor
Artur Bernardes, 745, Jardim
Maria do Carmo.

1º de maio no clube
Para pressionar proposta de vale compra, trabalhadores da ZF aprovaram comunicado de greve nesta terça-feira, dia 16

tisfatória, nos vamos colocar para os trabalhadores
avaliarem em assembleias.
Mas, se o sindicato enten-

der que a proposta não é
convincente, a fábrica poderá parar”, afirma Evangelista.

As três unidades da ZF
ficam na zona industrial de
Sorocaba e, juntas, têm cerca de 3.500 funcionários.

Trabalhadores de dois turnos da Flextronics
aprovaram renovação de acordo de jornada
Foguinho

Trabalhadores do primeiro e segundo turno da Flextronics, empresa de eletrônicos instalada às margens
da rodovia Castelinho, em
Sorocaba, aprovaram renovação do acordo de jornada
diferenciada, em assembleias
realizadas nesta terça-feira,
dia 16.
Com a renovação do acordo, aprovado pela primeira
vez em março de 2011, os
funcionários do primeiro e do
segundo turno continuam a ter

Acordo renovado vai manter jornada com sábados alternados

folgas em sábados alternados.
Antes do acordo, que só
foi conquistado após uma
greve que durou dois dias,
em 2011, os funcionários do
primeiro e segundo turno trabalhavam todos os sábados.
Até o fechamento desta
edição, os trabalhadores do
terceiro turno ainda não haviam votado a renovação do
acordo, que prevê folgas em
domingos alternados. Atualmente, a Flextronics tem cerca de 4.500 funcionários.

janeiro de 2014.
Nesta terça-feira, dia
16, os cerca de 50 trabalhadores da Cascadura,
que fica zona industrial
de Sorocaba, aprovaram
proposta de PPR, que será
pago em duas parcelas. A
primeira no final de abril e
a segunda em outubro.
Já os trabalhadores da
Barros Monteiro, que produz trilho de trem e está
instalada em Sorocaba, rejeitaram proposta de PPR
em assembleia realizada
na segunda-feira, dia 15.

Este ano as comemorações dos metalúrgicos no
Dia do Trabalhador, em 1º
de maio, acontecerão no
clube de campo da categoria, no Éden, em Sorocaba.
Segundo a organização do
evento, haverá atrações artísticas e culturais para diversos gostos e lazer para as
crianças. A programação do
evento está sendo definida e
será divulgada em breve na
Folha Metalúrgica e no site
www.smetal.org.br

Reintegrado na ZF
O metalúrgico Itamar Jardim Machado, demitido da
ZF do Brasil em 2006 quando apresentava lesão nos ombros e cotovelos, foi reintegrado na terça-feira, dia 16.
A Justiça havia determinado
a reintegração do trabalhador
em primeira instância. A ZF
entrou com recurso e o Tribunal Regional do Trabalho, em
Campinas, não apenas manteve a decisão como também
determinou pagamento de indenização por danos morais
e materiais. O último recurso
da empresa, em Brasília, não
foi acolhido.

Diretoria / SMetal

Aprovados PPR na Kanjiko e Cascadura
Trabalhadores da Kanjiko, fabricante de autopeças
em Sorocaba, aprovaram,
em assembleias na quintafeira, dia 11, Programa de
Participação de Resultados
(PPR) negociado entre a
empresa e o Sindicato dos
Metalúrgicos.
A primeira parcela do
PPR, que equivale a 85%
do valor total, será paga
aos 550 trabalhadores na
segunda quinzena de maio.
A segunda parcela, que
tem seu valor condicionado a metas, será paga em

NOTAS

Na Barros Monteiro, a proposta de PPR foi rejeitada pelos trabalhadores

“A proposta foi muito
aquém da apresentada no
ano passado”, comenta o
dirigente sindical Marcos
Roberto Coelho.

Os valores dos acordos
de PPR não são divulgados para não prejudicar as
negociações em andamento
com outras empresas.

Após 7 anos, Itamar Jardim Machado foi
reintegrado à ZF do Brasil
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Fotos: Foguinho

Comissão de Saúde denuncia
abandono de ambulâncias

Vereadores de Sorocaba fizeram visita surpresa na última sexta-feira, dia 12

Treze ambulâncias que prestam
atendimento de urgência e emergência
se encontram depositadas na Divisão
de Manutenção de Frota da prefeitura
de Sorocaba, sem prestar atendimento
à população.
No mesmo pátio, na rua Pedro Jacob, no Além Ponte, estão depositados
a céu aberto outros 110 veículos, que
caberiam ao atendimento e trabalho
da fiscalização municipal, guarda civil, transporte escolar, coleta seletiva e combate à dengue, entre outros.
Muitos deles em estado de abandono

No total, a comissão contou 110 veículos parados

e enferrujados. A constatação foi na
sexta-feira, dia 12, pela Comissão de
Saúde da Câmara Municipal composta pelos vereadores Izídio de Brito
(PT), Pastor Apolo (PSB) e Fernando
Dini (PMDB).
Por meio de nota, a prefeitura contestou os números. “A Secretaria de
Administração de Sorocaba informa
que os 110 veículos citados não estão
em estado de abandono. Sessenta deles já foram retirados da frota municipal e serão leiloados. Os 50 veículos
restantes se encontram em manuten-

Daniela Gáspari

Uma audiência pública
realizada na Câmara Municipal de Sorocaba na segunda-feira, dia 15, discutiu a
implantação de classes hospitalares no município.
A audiência foi proposta
pelo vereador Carlos Leite
(PT) e, teve presença de parlamentares e representantes
do Gpaci e da Secretaria Municipal de Educação.
O presidente do Gpaci,
Carlos Camargo Costa, expôs a experiência da primeira
classe hospitalar implantada

na cidade, que atende cerca
de 90 crianças. “Houve tanto
sucesso que as crianças passaram a ser valorizadas”, resumiu.
O vereador Izídio de Brito (PT) detalhou que tramita na Câmara Municipal um
projeto de lei de sua autoria
que, se aprovado, instituirá
salas de aula para estudantes
internados em hospitais do
município. “Precisamos regulamentar essas políticas, e não
depender somente de iniciativas isoladas”, defendeu Izídio.

Secom/Câmara Municipal

Parlamentares do PT acompanharam avaliação de técnico do MEC

de Brito Correia, todos do
PT, o técnico se manifestou favorável quanto à implantação de uma unidade
provisória do IFSP naquele
local. “A área e localização
são adequados, mas necessita obviamente de uma boa
reforma”, afirmou Garabed.
O relatório com as informações colhidas será
encaminhado ao ministro
da Educação, Aloizio Mercadante, e à Secretaria responsável pelo projeto de
Expansão da Rede Federal
de Educação Profissional.

Dengue e Castra Móvel
Muitos dos veículos depositados na
Divisão foram encontrados com acúmulo de água parada, principalmente
nos caminhões e carros que aparentavam estar no local há mais tempo.
No local também está depositado o
veículo do Castra Móvel, uma unidade móvel que iria realizar castrações
gratuitas de cães e gatos em diversos
pontos da cidade.

Políticos e sociedade debatem
sobre classes hospitalares

MEC visita área doada para
Instituto Federal de Educação

O técnico do Ministério
da Educação (MEC), Garabed Kenchian, visitou, na
sexta-feira, dia 12, a possível área para instalação provisória do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)
em Sorocaba: a antiga sede
administrativa da Fepasa,
oferecida pela prefeitura recentemente.
Durante a visita, acompanhada pela deputada
federal Iara Bernardi, o deputado estadual Hamilton
Pereira e o vereador Izídio

ção”. Segundo a prefeitura, a frota
municipal é de 520 veículos.

Audiência pública foi proposta pelo vereador Carlos Leite (PT)

NOTAS

Semana da fotografia

O Grupo Imagem - Núcleo de Fotografia e Vídeo de
Sorocaba - em parceria com
o Núcleo Olho Vivo está com
inscrições abertas para a 2ª
Semana de Fotografia de Sorocaba que acontece entre os
dias 6 e 11 de maio no Sindicato dos Metalúrgicos. As
inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do site
www.grupoimagem.org.br
A programação completa das palestras e workshops
também pode ser vista no site.

Colônia de férias

O sorteio das vagas para
sócios e dependentes que se
inscreveram para ocupar a
colônia de férias da categoria,
na Ilha Comprida, para o mês
de maio acontece nesta quarta-feira, dia 17, às 19 horas, na
sede sindical em Sorocaba. Já
as inscrições para interessados em se hospedar no mês
de junho serão abertas no dia
1º de maio e vão até o dia 15.
O Sindicato fica na rua Julio
Hanser, 140, próximo à rodoviária.

Torneio de truco

Estão abertas as inscrições
para o Torneio de Truco no
Clube de Campo dos Metalúrgicos que acontece nos dias
4 e 5 de maio. A participação
é restrita a sócios e dependentes do Sindicato maiores
de 18 anos. Haverá troféus e
brindes para as duplas campeã e vice-campeã. As inscrições custam R$20 por dupla e
devem ser feitas até o dia 28
de abril no Clube de Campo
que fica na avenida. Victor
Andrew, 4.100, Éden. Informações: (15) 3225-3377.

