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CAMPANHA SALARIAL

Metalúrgicos de Sorocaba aprovam
pauta de reivindicações em assembleia
FEM/CUT vai entregar a pauta aos grupos patronais no próximo dia 4

QUALIFICAÇÃO

Cursos nas sedes
têm inscrições
abertas
PÁG.4

PÁG.3

Foguinho

Trabalhadores da Toyota
aprovam pacote de benefícios

CONQUISTA

Trabalhadores da
Forte Metal agora
são metalúrgicos
PÁG.3

PARTICIPAÇÃO

Acordos de PPR
são aprovados em
mais 3 empresas
PÁG.3

CASA MELHOR

Programa recebe
12 mil adesões
em quatro dias
PÁG.2

Em assembleia na última sexta-feira, dia 14, os metalúrgicos da Toyota de Sorocaba aprovaram um pacote de
benefícios que inclui Programa de Participação nos Resultados (PPR), abono e gratificação. Os valores podem chegar a
R$ 8 mil por trabalhador. A primeira parcela, de R$ 6.360 será paga esta semana.
PÁG.3

Prefeito de São Paulo
abre debate sobre
tarifa do transporte

Foguinho

Marcelo Camargo/ABr

Projeto da Mídia
Democrática colhe
assinaturas em Sorocaba

TERCEIRIZAÇÃO

Vereadores votam
repúdio a projeto
de Sandro Mabel
PÁG.4
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Uma coleta de adesões a um projeto popular no centro
de Sorocaba, dia 14, marcou a adesão dos sindicatos da
CUT à campanha nacional por uma nova lei de regulaPÁG.4
mentação das comunicações no Brasil.

Fernando Haddad reuniu-se dia 18 com manifestantes
para debater tarifa do transporte. Centrais divulgam nota
de apoio aos protestos pacíficos. Em Sorocaba, um protesPÁG.2
to está marcado para a tarde desta quinta-feira.

Cadastre-se no site e
receba as notícias do
SMetal por e-mail
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Movimento Passe Livre
se reúne com Haddad

Os movimentos
sociais que
lideram os
protestos
devem delegar
representantes
para assumir
papel de
negociadores com
o poder público

PSDB, desde os anos
90, insiste em violar,
veladamente, os direitos constitucionais à
livre manifestação e à
livre organização trabalhista e social.
Além de exigir o
fim de abusos policiais, a sociedade deve
também se mobilizar
para cobrar uma polícia
mais preparada para lidar com os cidadãos de
todas as classes sociais.
Para cobrar respeito, a
polícia deve, primeiro,
respeitar.
Não é de se duvidar
que a agressividade demonstrada contra estudantes e jornalistas na
quinta-feira seja apenas uma pequena dose
da violência praticada
silenciosa e cotidianamente nas periferias
das cidades.
A repentina mudança da cobertura da velha mídia, que há pou-
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cos dias criminalizava
e reduzia a importância do movimento e agora reconhece
como “positiva” também é merecedora de
nota. Cabe aos membros engajados nessas marchas ficarem
atentos às tentativas
de cooptação, sob
pena de serem usados
para levantar bandeiras que não são suas,
e sim da direita e dos
golpistas de plantão.
O Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba e Região, com
seu histórico de lutas
contra abusos e irregularidades trabalhistas e sociais, sabe
que ao se fazer uma
reivindicação esperase ser atendido. E ao
ser chamado para negociar, deve fazê-lo.
Ainda que seja para,
após diálogo exaustivo e sério, vir a rejeitar uma proposta de
acordo.
Nesse
sentido,
acreditamos que os
movimentos sociais
que lideram os protestos devem delegar
representantes para
assumir papel de negociadores. Sem isso,
o movimento corre o
risco de ser enfraquecido por ações isoladas de oportunistas
e vândalos infiltrados, além de perder a
chance de conquistar
as justas melhorias
que reivindica.
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Semana começou com protestos contra tarifa de ônibus em diversas capitais; CUT apoia manifestações pacíficas
e negociações com governos municipais

Depois de cinco protestos realizados desde o último dia 6, o Movimento Passe Livre (MPL) aceitou
reunir-se com o prefeito de São Paulo,
Fernando Haddad (PT), nesta terçafeira, dia 18. Líderes do movimento
participaram da reunião do Conselho
da Cidade, composto por representantes do poder público e segmentos sociais.
Ao final do encontro, os membros
do conselho defenderam a revogação
do aumento da tarifa em São Paulo,
que subiu de R$ 3 para R$ 3,20 este
mês.
Haddad admitiu a possibilidade de
revogar o aumento, mas disse que precisa encontrar um meio de repor o R$
1,4 bilhão que a medida custaria aos
cofres públicos do município este ano.
O prefeito deve voltar a se reunir
ainda esta semana com o MPL e o
Conselho, que é formado por representantes de movimentos sociais, entidades de classe, empresários, cientistas,
artistas e lideranças religiosas. Vagner
Freitas, presidente da CUT, foi um dos
membros que defendeu a revogação.

Apesar da negociação, o MPL afirmou
que os protestos vão continuar.
População nas ruas
Além de São Paulo, na segundafeira houve protestos no Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Porto
Alegre, que levaram, ao todo, cerca de
270 mil pessoas às ruas. Os protestos
continuaram na noite desta terça-feira.
Em nota, a CUT e outras quatro
centrais sindicais consideram que as
manifestações são legítimas. “É fundamental que manifestações pacíficas
avancem para a abertura de negociações com os governos dos Estados e
municípios sobre o valor das tarifas e
as condições oferecidas aos usuários
do transporte público”.
Em Sorocaba
Em Sorocaba, o movimento Contra Catraca marcou um novo ato público sobre transporte coletivo para
esta quinta-feira, dia 20, às 17 horas,
no Largo do Canhão, no Centro. A tarifa na cidade subiu de R$ 2,95 para
R$ 3,15 este mês.

Minha Casa Melhor recebe 12 mil
adesões nos primeiros quatro dias
Lançado na última quarta-feira,
dia 12, pelo governo federal, o Minha
Casa Melhor, linha de financiamento
especial que concede crédito para financiamento para a compra de móveis
e eletrodomésticos, teve adesão de 12
mil pessoas em apenas quatro dias.
O balanço foi divulgado nesta segunda-feira, dia 17, pela presidenta
Dilma Rousseff (PT) durante o programa de rádio Café com a Presidenta.
A expectativa do governo é que o financiamento beneficie 3,7 milhões de
famílias.
A linha especial de crédito é voltada
aos beneficiários do Programa Minha
Casa, Minha Vida, e permite às famílias financiar até R$ 5 mil, com taxa de
juros de 5% ao ano e prazo de até 48
meses para pagar. Entre os itens que

Foguinho

Os protestos realizados nos últimos
dias, em várias cidades do Brasil, são legítimos e democráticos, pois expressam,
de forma espontânea,
a insatisfação dos estudantes e trabalhadores às condições precárias do transporte
público especialmente
nas grandes cidades.
O Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba e Região apoia a
realização dos atos públicos que, de forma
pacífica e organizada,
podem contribuir com
a transformação da
sociedade em direção
a patamares mais justos e solidários.
Ao mesmo tempo,
a entidade repudia
todo e qualquer abuso
e truculência por parte
das polícias estaduais, praticados contra
manifestantes e profissionais da imprensa. Apenas na quintafeira, dia 13, em São
Paulo, as ações da Polícia Militar deixaram
cerca de cem pessoas
feridas e pelo menos
240 manifestantes foram detidos.
Vale destacar que
em São Paulo, a repressão policial registrada na quinta-feira
segue uma lamentável tradição no estado
que, nas décadas de
70 e 80, bem como
durante todo o período governado pelo

Marcelo Camargo/ABr

O direito à livre manifestação

Medida estimula compra de móveis e eletrodomésticos

poderão ser adquiridos estão geladeira,
fogão, lavadora de roupas automática,
computador, TV digital, guarda-roupa,
camas de casal e de solteiro, mesa com
cadeiras e sofá.
Mais informações pelo site
www.minhacasamelhor.com.br
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ACORDO

NOTAS

Uma composição entre
participação nos resultados,
abono e gratificação vai proporcionar o pagamento de
R$ 7,3 mil até R$ 8,1 mil
para cada trabalhador da
Toyota em Sorocaba. A primeira parcela, de R$ 6.360,
será paga no dia 20 deste
mês. A segunda, condicionada a metas, sai em dezembro.
A proposta de acordo, negociada com a empresa pelo
Sindicato dos Metalúrgicos
e comissão interna de PPR
(participação nos resultados), foi aprovada por 80%
dos trabalhadores na última
sexta-feira, dia 14, em assembleia na frente da montadora, que fica na rodovia
Castello Branco, em Sorocaba.
Antes dessa proposta de
prêmio, os metalúrgicos da
Toyota estavam prontos para
entrar em greve. Após várias

Foguinho

Prêmio de até R$ 8 mil
evita greve na Toyota

PPR na Inser e Sidor
Trabalhadores da Sidor,
empresa de usinagem instalada
em Sorocaba, aprovaram proposta de Programa de Participação nos Resultados (PPR).
A assembleia com os 110 trabalhadores dos dois turnos foi
realizada na tarde desta terçafeira, dia 18. Na quinta, dia 14,
trabalhadores da Inser, também
de Sorocaba, aprovaram proposta de PPR negociada entre
Sindicato e empresa. A Inser
tem cerca 200 funcionários.

PPR na Sanô

Proposta de acordo teve aprovação de 80% dos metalúrgicos da Toyota durante assembleia na sexta-feira

negociações, a montadora
oferecia pagar apenas R$
3,3 mil de PPR. O Sindicato
já havia protocolado aviso
de greve quando a empresa
aceitou retomar as negociações, na semana passada.
Problemas internos
“A proposta foi aceita

pela maioria dos trabalhadores, mas é bom que a empresa se conscientize que ainda
existem vários problemas
internos na Toyota. A maioria dos funcionários está decepcionada com a diferença
entre a imagem de ‘paraíso’
que a empresa divulga e a
difícil realidade interna”,

afirma Ademilson Terto da
Silva, presidente do Sindicato.
O Sindicato tem uma
pauta de reivindicações protocolada na empresa que
pede um plano melhor de
cargos e salários, menos horas extras, adicional noturno
maior, entre outras.

Na segunda, dia 17, trabalhadores da Sanô, fabricante
de autopeças em Sorocaba,
aprovaram proposta de PPR.
O acordo, negociado entre Sindicato dos Metalúrgicos e empresa, também garantiu vale
compras de R$80 e redução
do desconto do vale transporte.
Antes, o desconto era de 6%
do salário e agora será de R$
30 para todos os trabalhadores.
A Sanô tem aproximadamente
70 funcionários.

Propostas rejeitadas

Após aprovada nos sindicatos, pauta será protocolada junto aos patrões

Assembleia geral realizada na noite de sexta-feira, dia
14, na sede do Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba e
Região, aprovou a pauta de
reivindicações da campanha
salarial deste ano. “Os eixos
principais são a reposição
da inflação e aumento real,
valorização dos pisos, redução da jornada para 40 horas
sem redução de salário. E
também a unificação e implantação de novas cláusulas
sociais em nossa convenção
coletiva”, detalha Ademilson
Terto da Silva, presidente do

Sindicato dos Metalúrgicos
de Sorocaba e Região.
Os eixos da pauta foram
definidos de forma descentralizada, durante plenárias
da Federação Estadual dos
Metalúrgicos da CUT, realizadas em várias regiões do
estado.
Depois de ser aprovada
em todos os sindicatos filiados à FEM, a pauta será
entregue aos patrões metalúrgicos no dia 4 de julho, na
sede da Fiesp, em São Paulo.
A data-base dos metalúrgicos da FEM é 1º de setembro.

Foguinho
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Metalúrgicos de Sorocaba aprovam pauta
de reivindicações da campanha salarial

Trabalhadores da Galutti e
da Aços MR, ambas instaladas em Sorocaba, rejeitaram
propostas de pagamento do
Programa de Participação nos
Resultados (PPR). Na Galutti,
a assembleia foi realizada na
sexta-feira, dia 14, e na Aços
MR, na segunda, dia 17. O
Sindicato dos Metalúrgicos
prossegue com as negociações. A Galutti tem cerca de
250 funcionários e a Aços MR
aproximadamente vinte.

Na Galutti, a proposta foi rejeitada dia 14

Desde o dia 1º de junho, os 400
trabalhadores da Forte Metal, fábrica de estruturas metálicas instalada
em Sorocaba, são representados
pelo Sindicato dos Metalúrgicos.
Antes, os trabalhadores pertenciam
ao sindicato da construção civil.
No fim de 2011 o Sindicato dos
Metalúrgicos ingressou na Justiça

com processo de enquadramento
sindical, para que os trabalhadores
passassem a pertencer à categoria
metalúrgica. Recentemente, após
a conclusão de um laudo judicial,
que comprovou que a atividade fim
é metalúrgica, a Forte Metal aceitou
assinar acordo com a entidade.
Nesta terça, dia 18, o Sindicato

apresentou aos trabalhadores detalhes sobre sua atuação e serviços oferecidos. “Além de contarem com um
sindicato mais atuante, os trabalhadores passam a ter todas as garantias previstas na convenção coletiva
como, por exemplo, a estabilidade
para acidentados”, explica o dirigente sindical Joselito Mansinho.
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Acordo enquadra Forte Metal como metalúrgica

Fábrica era cadastrada no setor de construção civil

CUT coleta
assinaturas por uma
mídia mais plural e
democrática
Em três horas de permanência
na Praça Coronel Fernando Prestes em Sorocaba, na manhã da
última sexta-feira, 14, militantes
da CUT e do PT colheram 519
assinaturas para um projeto de lei
de iniciativa popular, de alcance
nacional, que pede um novo marco regulatório nas comunicações
do Brasil.
O objetivo da campanha, que
tem apoio de dezenas de entidades de classe e movimentos sociais brasileiros, é recolher 1,3
milhão de assinaturas no país
para que o projeto seja protocolado na Câmara Federal.
O projeto regulamenta a
Constituição, nos artigos sobre
comunicação, visando promover
a pluralidade e a diversidade na
mídia e a garantia de produção de
conteúdos regionais com profis-
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Torneio de Inverno
Equipes interessadas em
participar do 3º Torneio de
Futsal de Inverno do Sindicato
dos Metalúrgicos têm até o dia
28 de junho para fazerem suas
inscrições. Os times devem
ser formados exclusivamente por sócios do Sindicato ou
dependentes. As inscrições são
recebidas no Clube de Campo
da categoria, na avenida Victor Andrew, 4.100, Éden. Mais
informações pelo telefone (15)
3225-3377.

sionais locais.
O projeto também inclui o estímulo à criação de novos canais
de comunicação por movimentos
sociais e pequenos empreendedores de mídia, além do combate
ao monopólio no setor.
Lei de 50 anos
“A legislação sobre comunicação tem mais de 50 anos, é de
1962, não acompanhou as inovações tecnológicas e não condiz com a pluralidade social, de
ideias, de gostos e de cultura, que
forma o Brasil de hoje”, afirma
nota da subsede regional da CUT.
O projeto de lei pode ser
assinado nas sedes dos sindicatos filiados à CUT em Sorocaba. Mais informações sobre o projeto no site www.
paraexpressaraliberdade.com.br

Futgame 2013
Em poucas horas, proposta recebeu 519 adesões em Sorocaba ...

... mas projeto precisa de 1,3 milhão de assinaturas no País

Câmara de Sorocaba votará repúdio
a projeto que libera terceirização
A Câmara Municipal de Sorocaba
deve votar na sessão desta quinta-feira, dia 20, uma moção de repúdio ao
Projeto de Lei 4330/04, do deputado
federal Sandro Mabel (PMDB-GO),
que tramita no legislativo federal e
que, se aprovado, libera as empresas
para terceirizar trabalhadores em to-

dos os setores e ambientes de trabalho.
A moção de repúdio foi proposta
pelo vereador metalúrgico Izídio de
Brito (PT), que também convida os
trabalhadores a acompanharem a votação na Câmara, pessoalmente ou pela
TV Legislativa.
Caso aprovada, a moção será en-

viada à Câmara dos Deputados, em
Brasília, para que os parlamentares
tomem conhecimento da posição do
legislativo sorocabano quanto ao assunto.
A sessão na Câmara começa às 9h,
mas a moção de repúdio deverá ser
votada por volta das 10h.

A 6ª edição do Futgame,
torneio de futebol de videogame promovido pelo Sindicato
dos Metalúrgicos de Sorocaba
e Região, recebe inscrições
até o dia 19 de julho. Podem
participar sócios e dependentes do Sindicato. Para efetuar
a inscrição, o interessado deve
enviar nome completo, número da carteirinha de sindicalização e telefone para o email
juventude@smetal.org.br

Enquete no Facebook
Os organizadores do Futgame pedem que os interessados em disputar o torneio
opinem sobre sua preferência quanto ao jogo e console
(plataforma) por meio de uma
enquete disponível na fanpage
do SMetal no Facebook: www.
facebook.com/smetalsorocaba
As partidas do Futgame
são realizadas na sede do Sindicato em Sorocaba no mês de
julho.

QUALIFICAÇÃO

Sedes de Sorocaba, Piedade e
Iperó têm inscrições para cursos
As sedes do Sindicato em Sorocaba, Piedade e Iperó estão com inscrições abertas para vários cursos de
qualificação profissional. Os cursos
têm descontos para sócios e dependentes.
Em Sorocaba, a RH Treinare e a
Rise oferecem cursos de Metrologia, Desenho Técnico, Auditores de
Qualidade, Líder de Produção, NR10, Logística e AutoCad, entre ou-

tros. Telefone: (15) 3334-5417.
Ainda em Sorocaba, há vagas
para o curso de Inglês intensivo de
férias, com aulas quatro vezes por
semana em julho. Telefone: (15)
3013-8252.
Piedade e Iperó
Já em Piedade as vagas são para
cursos de Operador de Empilhadeira,
Leitura de Desenho Técnico e Con-

trole Dimensional/Metrologia. Telefone: (15) 3344-2362.
Em Iperó, os cursos com descontos são de Metrologia, Leitura de
Desenho Técnico, Inspetor de Qualidade e Sistema Toyota.
Também em Iperó estão abertas
as inscrições para o curso gratuito
de Informática, com preferência de
vagas para sócios e dependentes. Telefone: (15) 3266-1888

Partipantes poderão escolher plataforma e
jogo em que será disputado o torneio

Prestação de contas
Todos os sócios do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região estão convidados
a participar de uma assembleia
na próxima terça-feira, dia 25,
para analisar e votar a prestação
de contas da entidade referente
ao ano de 2012. A assembleia
vai começar às 17h30 em primeira convocação e às 18h30
em segunda chamada.

