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Etec

Prazo para vestibulinho chega à reta final

As inscrições vão até às 15h de 16 de maio e devem ser feitas apenas pela internet
PÁG.4

CORRIDA DA CIDADANIA

Inscrições
terminam na
terça, dia 21
Os interessados em participar da Corrida da Cidadania, que terá
provas de 5 e 10 quilômetros masculino e feminino, devem se
inscrever até terça, dia 21. A prova acontece no domingo, dia 26,
e terá troféus para os primeiros colocados.
PÁG. 4
COMUNICAÇÃO

Santa Casa de Sorocaba
atrasa salário de médicos

Aposentados participam de
manifestação em Catanduva

Debate vai discutir
regulamentação da mídia

Em reunião solicitada pelo vereador Izídio
de Brito (PT), após denúncias feita por familiares de médicos, diretor do hospital confirmou atraso no pagamento.
PÁG. 2

O ato realizado na última sexta-feira, dia
10, faz parte de uma mobilização nacional que
reivindica, entre outros ítens, o fim do fator
previdenciário.
PÁG. 2

Divulgação

Foguinho

AMASO

Foguinho

SAÚDE

Evento, no sábado, dia 18, na sede de Sindicato, vai discutir a importância da criação
de um marco regulatório para democratizar a
mídia no Brasil.
PÁG. 4

Barros Monteiro abre negociação e trabalhadores encerram greve
Depois de seis dias em greve, os metalúrgicos da Barros Monteiro, instalada em Sorocaba, retornaram ao trabalho. A decisão foi aprovada
em assembleia na segunda-feira depois que a empresa se comprometeu em retomar as negociações sobre convênio médico e PPR.
PÁG. 3
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Com a plenária da
Federação
Estadual dos Metalúrgicos
da CUT (FEM) nesta
sexta-feira, dia 17, em
Salto, os trabalhadores da categoria começam, mais uma vez, a
trajetória anual para
conquistar a reposição da inflação nos
salários, aumento real
e melhores pisos, que
são os salários iniciais
pagos pelas fábricas.
Aliás, em 2013,
como tem acontecido a cada dois anos,
os direitos que estão
em jogo vão além dos
salários. Também as
cláusulas sociais da
convenção
coletiva
vão estar em negociação este ano. Essas
cláusulas
definem,
por exemplo, as datas de pagamentos, a
licença-maternidade,
o adicional noturno, a
estabilidade em caso
de acidentes e doenças
ocupacionais, entre
outras.
A data-base dos
metalúrgicos, prazo
para firmar os acordos
anuais, é dia 1º de setembro. Mas a organização da campanha
salarial deve começar
imediatamente. Abaixo, explicamos o porquê.
Cada grupo patronal metalúrgico segue
uma convenção coletiva própria. Atualmente, os patrões estão
organizados em seis

Nenhuma
campanha salarial
é realmente
bem-sucedida
se não houver
mobilização dos
trabalhadores

grupos na Fiesp (Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo).
As empresas de máquinas e eletroeletrônicos,
por exemplo, formam
o Grupo 2. Já as fabricantes de autopeças,
forjarias e parafusos
integram o Grupo 3. E
assim por diante.
Cada Convenção
Coletiva de Trabalho
tem cerca de 90 cláusulas. A FEM/CUT negocia, em nome dos sindicatos filiados, essas
cláusulas com todos os
grupos patronais.
Nenhum grupo patronal, por sua vez,
perde a oportunidade,
todos os anos, de alegar
problemas de mercado,
queda de produção ou
produtividade, sazonalidade, juros, crise
mundial, dificuldade
nas exportações, valor
do dólar e quaisquer
outras ladainhas usadas
há décadas para tentar
negar nossas reivindicações.
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Por mais que os
dirigentes da FEM
se preparem para rebater os argumentos
das empresas nas mesas de negociações,
nenhuma campanha
salarial é realmente
bem-sucedida se não
houver mobilização
dos trabalhadores.
Essa
mobilização torna-se visível
tanto na organização do metalúrgico
no seu próprio local
de trabalho quanto
na participação em
atividades coletivas
convocadas
pelos
sindicatos.
O Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba sempre foi um
dos membros mais
atuantes da FEM.
Esse destaque local se
deve, principalmente,
à tradicional capacidade dos trabalhadores de darem sua cota
de participação nas
campanhas salariais,
inclusive realizando
grandes atos públicos
para divulgar suas
reivindicações.
Em breve, o nosso
Sindicato deverá convocar os metalúrgicos
locais para participar
das primeiras atividades da campanha
salarial. O grau de
adesão a essas atividades iniciais poderá
determinar o quanto
poderemos avançar
nas negociações deste ano.
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A Santa Casa de Misericórdia de
Sorocaba tem atrasado os pagamentos de médicos, prestadores de serviço e fornecedores desde fevereiro
deste ano. Os salários de fevereiro e
março foram efetuados somente no
dia 6 de maio. Já os vencimentos de
abril deverão ser pagos nesta quarta,
dia 15.
A constatação foi feita pelo presidente da Comissão de Saúde da Câmara, Izídio de Brito (PT), na quartafeira passada, dia 8, em reunião com
o diretor Administrativo do hospital,
Newton Tomio Miyashita.
Na reunião, Miyashita alegou que
os atrasos ocorreram porque o repasse da prefeitura tem sido insuficiente
para arcar com as despesas do aten-

dimento público. No final de abril, a
Câmara Municipal aprovou um repasse adicional para a Santa Casa no valor de R$ 505 mil por mês, retroativos
a janeiro deste ano. Com isso, o valor mensal que o município destinará
à instituição de saúde saltará de R$
1.365.000 para R$ 1.870.000.
Segundo Izídio, o atraso no pagamento do pessoal demonstra problemas de gestão na Santa Casa. “Esse
tipo de coisa não pode mais acontecer, pois em uma próxima vez poderemos não ter a compreensão e colaboração dos profissionais frente a tais
dificuldades, comprometendo ainda
mais os serviços prestados à saúde da
população do município”, afirmou o
vereador.

Mobilização nacional reivindica
melhorias para aposentados
Foguinho

Atenção desde já

Médicos da Santa Casa
estão com salários atrasados

Fim do fator previdenciário e reajustes dignos são algumas das reivindicações dos aposentados

Dezenas de sócios da Associação dos Metalúrgicos Aposentados
de Sorocaba (Amaso) participaram
na última sexta-feira, dia 10, de uma
manifestação dos aposentados de
Catanduva SP, a 375 quilômetros de
Sorocaba.
O ato faz parte de uma mobilização nacional liderada pela Confederação Brasileira de Aposentados e
Pensionistas (Cobap) que reivindica

o fim do fator previdenciário, reajustes dignos para a categoria, valorização do voto dos aposentados, desaposentadoria e mais médicos nos postos
de saúde.
O ato, que incluiu passeata pelo
centro de Catanduva, teve presença
do senador pelo Rio Grande do Sul,
Paulo Paim (PT), e de centenas de dirigentes sindicais, de confederações,
federações e sindicatos de base.

Amaso oferece orientação para
questões previdenciárias
A Associação dos Metalúrgicos
Aposentados de Sorocaba (Amaso)
oferece uma série de serviços para
sócios aposentados do Sindicato
dos Metalúrgicos de Sorocaba e
Região. Além de atuar na mobilização política, contribuindo com a
organização das reivindicações dos
trabalhadores aposentados, a Amaso presta serviços de orientação
jurídica e plantão de dúvidas sobre
questões previdenciárias como revisão de aposentadoria, desaposentadoria, entre outros.

A entidade também oferece,
em sua sede, serviços de odontologia e podologia com descontos
especiais para sócios. A Amaso,
que atualmente conta com aproximadamente 4.100 sócios, também
possui a colônia de férias na Praia
Grande, litoral de São Paulo.
A Amaso fica na rua Bernardo
Ferraz de Almeida, 87, Lajeado,
atrás do Sindicato dos Metalúrgicos, e funciona de segunda a
sexta-feira, das 8h às 18h. Informações: (15) 3031-4271.
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Lucas Delgado

Abertura de negociação põe
fim à greve na Barros Monteiro

Sindicato e empresa vão montar agenda de negociações sobre convênio médico e PPR

Com o compromisso da
Barros Monteiro, de construir
uma agenda com o Sindicato
dos Metalúrgicos para a retomada das negociações sobre
convênio médico e Programa
de Participação nos Resultados (PPR), os trabalhadores
aceitaram, na segunda-feira,
dia 13, suspender a greve iniciada no último dia 7.
Segundo o sindicalista Marcos Roberto Coelho, o Latino,
“os trabalhadores decidiram
dar um voto de confiança
à empresa, com o compromisso de mudanças”. Com
o acordo, a empresa não vai
descontar os dias parados dos
trabalhadores.
A paralisação da Barros

Monteiro foi resultado da insatisfação dos trabalhadores
com a falta de uma proposta
de PPR e com o aumento do
desconto do convênio médico
no holerite em 50%.
Antes da greve, a direção
da fábrica havia anunciado
também que os familiares dos
funcionários que viessem a ser
contratados pela empresa não
teriam mais direito ao convênio.
A Barros Monteiro fabrica desvios para trilhos de
trem, tem 110 funcionários
e recentemente foi adquirida
pela multinacional Vossloh
Cogifer, de capital alemão.
A fábrica está instalada na
avenida Comendador Pereira
Inácio, em Sorocaba.

Plenária da FEM em
Salto vai debater
campanha salarial

Sindicato fecha
acordo de PPR em
mais três fábricas

Os metalúrgicos das empresas Tecno Pries e
CNH/Case vão eleger, este mês, os novos membros da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes (Cipa). Na CNH, a inscrição para candidatos a cipeiro começou dia 10 e vai até 24 deste
mês. Na Pries, a inscrição começa dia 17 e vai
até dia 31.
A direção do Sindicato dos Metalúrgicos pede
aos trabalhadores dessas fábricas que escolham
seus candidatos de forma consciente e madura.
“O bom cipeiro pode ajudar não só a evitar
acidentes e doenças ocupacionais, mas também
a organizar os metalúrgicos no local de trabalho,
na luta por novas conquistas”, explica Ademilson
Terto da Silva, presidente do Sindicato.
“O metalúrgico não deve trocar seu voto por
churrascos ou brindes. As propostas de atuação e
o compromisso com os trabalhadores é que são
importantes”, conclui Terto.

A Federação Estadual dos Metalúrgicos da
CUT (FEM) realiza nesta sexta-feira, 17, no município de Salto, a 3ª Plenária Regional para debater
a campanha salarial da categoria deste ano. Dirigentes sindicais de Sorocaba e de outras regiões
do estado vão participar do encontro.
Antes de Salto, a FEM realizou plenárias em
Pindamonhangaba e Matão. “As Plenárias regionais têm o objetivo de ouvir as reivindicações
referentes aos direitos sociais dos trabalhadores
metalúrgicos nas bases”, explica nota da FEM enviada à imprensa.
Este ano, além das cláusulas econômicas,
como reajuste, aumento real e pisos; a campanha
vai negociar as cláusulas sociais das convenções
coletivas.
Após as plenárias, a FEM vai formular a pauta
de reivindicações para este ano. A data-base dos
metalúrgicos da FEM/CUT é 1º de setembro.

Metalúrgicos de mais três fábricas aprovaram,
nos últimos dias, acordos de Programa de Participação nos Resultados (PPR) de 2013.
Em Sorocaba, as propostas foram aprovadas na
Scórpios e Johnson Controls, e em Araçariguama,
na Metalex. Na Scórpios, o acordo também garantiu aumento do vale compra e redução do desconto
do transporte no holerite.

Trabalhadores devem avaliar propostas dos candidatos

Rejeitados
Na Hurth-Infer, instalada em Sorocaba, os trabalhadores rejeitaram a proposta da empresa para
pagamento do PPR. O Sindicato deu prazo até
quarta-feira, dia 15, para a apresentação de uma
nova proposta. Caso contrário, os trabalhadores
poderão entrar em greve.
Nesta terça, dia 14, os trabalhadores da Sidor
também rejeitaram a proposta de PPR apresentada pela empresa.
Foguinho
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Tecno Pries e
CNH/Case abrem
inscrições para Cipa

Plenárias começam a definir pauta da categoria para este ano

Metalúrgicos da Johnson aprovam proposta em assembleia

Inscrição para vestibulinho da
Etec termina nesta quinta, 16
Termina nesta quinta-feira, dia 16, às 15h, o prazo
para inscrições para o vestibulinho do segundo semestre da Escola Técnica Rubens de Faria e Souza. Neste
ano, os candidatos que possuem experiência profissional - e tenham concluído o
Ensino Médio - podem fazer
um exame para certificação
de competência e ingressar
no segundo módulo de al-

guns cursos, eliminando um
semestre de estudos.
Estão disponíveis para
os exames de certificação
de competência os seguintes
cursos: Eletrônica (manhã e
noite), Eletrotécnica (noite),
Mecânica (noite), Mecatrônica (tarde) e Nutrição/Dietética (tarde).
Já nos cursos regulares,
nos quais não há necessidade de experiência, há

vagas para Administração
(semipresencial), Alimentos
(tarde e noite), Eletrônica
(tarde), Enfermagem (tarde), Mecânica (tarde), Mecatrônica (tarde), Nutrição e
Dietética (tarde) e Química
(noite). Cada curso regular
tem entre 30 e 40 vagas.
Para se candidatar aos cursos regulares o interessado
deve ter o Ensino Médio
completo ou estar cursando,

no mínimo, a segunda série
do Ensino Médio.
A inscrição custa R$ 25 e
deve ser feita pelo site www.
vestibulinhoetec.com.br.
Após preencher os dados,
o site gera o boleto da taxa
de inscrição, que poderá ser
pago em qualquer banco ou
casa lotérica.
Os exames serão realizados dia 16 de junho, às
13h30.

Corrida da Cidadania recebe
inscrições até o dia 21
O prazo para inscrições para a Corrida da
Cidadania, com provas de 5 e 10 quilômetros
masculino e feminino, termina na terça-feira, dia 21. A prova será no dia 26 de maio,
com largada às 8h30 na rua Saliba Motta,
Além Ponte, Sorocaba.
A inscrição deve ser feita pelo site
www.aaspatletismo.com.br, custa R$ 30 e
deve ser paga, via boleto ou cartão de crédito, até o dia 21. A inscrição dá direito
a um kit, com número de inscrição, chip
e camiseta da prova.

O evento é realizado pela subsede regional da CUT e Sindicato dos Metalúrgicos e
organizado pela Associação de Atletismo
Saint Pegoretti (AASP).
Haverá troféus para os primeiros colocados feminino e masculino nas provas de 5
e 10 quilômetros e aos primeiros colocados
em categorias por idade e também por equipe. Todos os competidores receberão medalhas de participação.
O regulamento completo da prova também pode ser consultado no site da AASP.

SMetal sediará debate sobre
democratização da mídia
O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba sedia neste sábado, dia 18, às 9h, o debate
sobre a democratização das comunicações no
Brasil. O evento é organizado pela subsede da
CUT Sorocaba, sindicatos filiados e pelo diretório municipal do Partido dos Trabalhadores, e vai debater a importância da regulamentação dos meios de comunicação no Brasil.
Todos os países desenvolvidos possuem
um marco regulatório que amplia a diversidade de mídias e evita a formação de oligopólios de comunicação. A CUT defende que
a regulamentação também seja debatida no
Brasil.
O debate terá presença da secretária de
Comunicação da CUT, Adriana Oliveira
Magalhães; da deputada federal Iara Bernardi (PT) e do jornalista Leonardo Severo que,

na ocasião, irá lançar o livro “Latifúndio Midiota”.
O debate é aberto a todos os interessados
e será realizado das 9h às 13h. O Sindicato
dos Metalúrgicos fica na rua Júlio Hanser,
140, próximo à Rodoviária.
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Organização da corrida é da subsede da CUT, do SMetal e da AASP

NOTAS

Vestibular da Fatec

Curso gratuito

As inscrições para o vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) de todo o
Estado de São Paulo podem
ser feitas até o dia 11 de junho. Na unidade de Sorocaba
são oferecidas 480 vagas nos
cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Eletrônica Automotiva, Fabricação Mecânica, Logística,
Polímeros, Processos Metalúrgicos, Projetos Mecânicos
e Sistemas Biomédicos. A
inscrição tem taxa de R$ 70
reais e deve ser feita pelo site
www.vestibularfatec.com.br

A RH Treinare, parceira do
Sindicato dos Metalúrgicos de
Sorocaba, está com matrículas
abertas para o curso gratuito
de Assistente Administrativo.
Também há vagas para outros
sete cursos pagos, mas, sócios
do Sindicato e dependentes
têm descontos especiais. Entre as opções estão Líder de
Produção, Metrologia, Desenho Técnico e Auto CAD 2D
e 3D. As aulas acontecem na
sede do Sindicato, que fica na
rua Júlio Hanser, 140, Lajeado. Mais informações pelo telefone (15) 3334-5417.

Boletim Eletrônico

www.smetal.org.br

Cadastre-se no site e receba as
notícias do SMetal por e-mail

Insira seu e-mail para
receber nossas novidades

ok

