
Sindicato faz campanha para 
desabrigados da enchente 

O Sindicato faz campanha para arrecadar donativos para os desabrigados da enchente; texto critica a falta de atitude dos governos tucanos que administram 
a cidade há décadas e nunca tomaram uma atitude concreta, eficiente, para acabar com os alagamentos, como o da foto, na Av. Dom Aguirre
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Metalúrgicos de Sorocaba marcaram 
presença no Fórum Social Mundial

PT de Sorocaba 
faz 30 anos; Triniti 
assume comando

Trabalhadores 
querem redução 
de jornada

Carteirinhas 
velhas só valem 
até o fim do mês
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PÁG. 4

PÁG. 4Líder cutista comanda passeata de abertura do Fórum Social

PÁG. 2

PÁG. 3

PÁG. 2
Uma delegação de me-

talúrgicos de Sorocaba e re-
gião representou a categoria 
no Fórum Social Mundial 
realizado no Rio Grande do 
Sul na última semana de ja-
neiro. O evento faz contra-
ponto ao fórum de Davos, 
Suíça, onde os países mais 
ricos discutem os rumos da 
economia global.

Os sorocabanos participa-
ram da passeata de abertura e 
de diversos debates sobre eco-
nomia, meio ambiente, desen-
volvimento, comunicação. 

Ginásio Poliesportivo dos Metalúrgicos 
será inaugurado neste domingo, dia 7

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos inaugura neste do-
mingo, dia 7, um  ginásio de 
esportes para a categoria. A 
obra foi erguida no local da 
antiga quadra de futsal, no 

clube de campo de Soroca-
ba, no Éden.  A cerimônia de 
inauguração começa às 9h.

O ginásio, que homena-
geia o sindicalista Reinaldo 
de Paula Moreni, o Papagaio, 

morto em 2006, tem medidas 
oficiais e abrigará aproxima-
damente 500 torcedores sen-
tados.  A academia de ginás-
tica, anexa ao ginásio, será 
inaugurada em breve.

Números 
apontam um 
bom 2010
A Palavra da Diretoria,  

editorial deste jornal, mostra 
os números de várias insti-
tuições. Todos apontam que 
o ano de 2010 será de cres-
cimento, talvez uns dos me-
lhores dos últimos 15 anos. 

O texto alerta, no entan-
to, que esse crescimento só 
vai beneficiar os trabalhado-
res, com reajuste e redução 
de jornada, por exemplo, se 
a classe estiver unida e mo-
bilizada. PÁG. 2

PÁG. 3

Ecil em Pidade  
dá bom exemplo 
na Sindicalização

PÁG. 3
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PT faz 30 anos e dá posse ao 
Triniti como novo presidente
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Se em 2009 
a luta foi por 

manter os 
postos de 

trabalho, neste 
ano a luta 

deve ser por 
aumento real 

significativo e, 
principalmente, 
pela redução da 

jornada

Crescimento com redução
Depois de um ano 

de 2009 apreensivo 
para os metalúrgicos, 
com risco de demis-
sões e duras batalhas 
para o enfrentamento 
da crise mundial, o 
ano de 2010 começa 
bem. Estudos enco-
mendados pala Fede-
ração do Comércio e 
divulgados recente-
mente mostram que 
o brasileiro nunca 
esteve tão confiante 
no país como neste 
começo de ano.

O Banco Central, 
instituição comedida 
na hora de fazer suas 
análises a respeito do 
crescimento do país, 
até pela sua importân-
cia e responsabilida-
de no gerenciamento 
desse crescimento, 
também aponta 2010 
como um ano espe-
tacular. Segundo ex-
pectativa do BC, a 
economia brasileira 
deverá crescer 5,8% 
ao longo deste ano. 
Se isso se confirmar, 
seria o segundo maior 
crescimento do PIB 
nos últimos 15 anos.

Outros números 
que apontam um 2010 
oposto ao ano passado 
vêm da CNI (Confe-
deração Nacional das 
Indústrias).  Pesquisa 
da instituição aponta 
que 65% dos empre-
sários estão dispostos 

a investir mais este ano 
no Brasil do que inves-
tiram ano passado. Em 
média, esses empresá-
rios estariam dispostos 
a investir 22% a mais 
do que em 2009.

Para completar o 
cenário de bonança, o 
Ministério do Trabalho 
estima, para este ano, 
a criação de 2 milhões 
de empregos, quase o 
dobro dos 1,1 milhão 
gerados em 2009.

A diretoria do Sin-
dicato chama a atenção 
dos trabalhadores para 
estes números. É im-
portante perceber que, 
se os empresários e go-
verno fazem suas pro-
jeções de crescimento 
e sucesso, os trabalha-
dores também precisam 
desenhar suas perspec-
tivas.

Mesmo com um 
cenário de abundân-

cia, os trabalhadores 
não podem relaxar; 
achar que, porque o 
ano será bom para o 
patrão, será bom tam-
bém para o emprega-
do. Será preciso lutar 
muito para que esse 
“crescimento” chegue 
também ao seu bolso 
em forma de PPR, de 
reajuste salarial e de 
jornada reduzida.

Não pense que só 
porque a montado-
ra vendeu mais carro 
que a autopeças vai 
chamar o camarada 
e dizer: tome 10% de 
aumento, pois o mer-
cado está bom. Pelo 
contrário. Empre-
sários, com raríssi- 
mas exceções, querem 
aumentar o lucro ao 
máximo e jamais se 
importam com os fun-
cionários.

Se em 2009 a luta 
foi por manter os pos-
tos de trabalho, neste 
ano a luta deve ser 
por aumento real sig-
nificativo e, principal-
mente, pela redução 
da jornada de trabalho 
de 44 para 40 horas se-
manais, sem redução 
de salários. Se para os 
patrões e o país 2010 
será o ano da rique-
za, para os trabalha-
dores deve ser o ano 
da união, da luta e da 
conquista da redução 
da jornada.

O Diretório Munici-
pal do PT de Sorocaba e 
a Macrorregião promo-
veram um encontro, na 
última segunda-feira, 
dia 1°, para comemorar 
os 30 anos do partido 
em Sorocaba e a posse 
de José Carlos Triniti 
Fernandes como novo 
presidente da sigla em 
Sorocaba. O evento 
foi realizado no salão 
de eventos do Sindi-
cato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba e Região 
e reuniu aproximada-
mente 400 pessoas de 
Sorocaba e mais 30 ci-
dades da região.

“Tivemos a hon-
ra de sediar mais esse 
evento do PT, um par-
tido que sempre esteve 
ao lado dos metalúrgi-
cos e de toda a classe 
trabalhadora”, diz o 

vice-presidente do Sin-
dicato, Izídio de Brito, 
que também representa 
os trabalhadores como 
vereador na Câmara de 
Sorocaba.

Além dos petistas 
locais, como Izídio, 
Francisco França, Ha-
milton Pereira e Iara 
Bernardi, participaram 
do evento os prefei-
tos Emídio de Souza 
(Osasco), Geremias 
Ribeiro (Piedade) e 

Pivetta (Votorantim). 
Vieram também os de-
putados federais José 
Genoino e Arlindo 
Chinaglia e represen-
tantes de 30 diretórios 
do partido na região.

Durante o encontro 
os petistas fizeram uma 
análise de conjuntura e 
um balanço do que o 
partido construiu até o 
momento e dos desa-
fios que ele ainda tem 
pela frente.

PT SOROCABA
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Deputado Arlindo Chinaglia discursa durante evento de 30 anos do PT
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Lula passa mal no último dia 27

As antigas cartei-
rinhas de sócios do 
Sindicato, de papel, só 
terão validade até o fi-
nal deste mês. Depois 
dessa data, somente o 
Cartão do Metalúrgico 
será aceito como iden-
tificação dos sócios e 
dependentes.

A troca é obrigató-
ria porque o proces-
so de identificação de 

acesso ao clube pas-
sa por modernização. 
Será implantado um 
sistema eletrônico de 
identificação no clube 
de campo da categoria, 
no Éden. 

Para fazer a troca 
é fácil. Basta ir à uma 
das sedes do Sindica-
to – Sorocaba , Iperó, 
Araçariguama e Pie-
dade, no horário das 8 

Carteirinhas antigas só valem até o 
fim do mês e devem ser trocadas

às 18h, em Sorocaba, e 
horário comercial nas 
demais sedes e pedir a 
troca. Não custa nada e 
a foto é tirada lá mes-
mo. Em Sorocaba ain-
da tem plantão aos sá-
bados, das 8h às 12h. 

Ligue! Sorocaba: 
3334-5400; Iperó: 
3266-1888; Araçari-
guama: 4136-3840 e 
Piedade: 3344-2362.



PPR na Tecval e Haller
Os trabalhadores da  

Tecval e da Haller rece-
beram, na última semana, 
seus respectivos PPRs re-
lativo ao crescimento da 
produção no 3° trimestre 
do ano passado, único pe-
ríodo que empresas daque-
le setor registraram cresci-
mento. Mesmo no ano de 
crise, os PPRs nestas em-
presas foram garantidos.  
Neste ano, que será de 
crescimento, basta união 
dos trabalhadores para um 
benefício melhor.

Metalúrgicos ganham ginásio 
poliesportivo neste domingo

Os metalúrgicos sócios 
e seus dependentes ganham 
neste domingo, dia 7, um gi-
násio de esporte com quadra 
poliesportiva. As atividades 
da cerimônia de inaugu-
ração começam às 9h e se 
estendem ao longo do dia. 
O ginásio ganhará o nome 
do sindicalista Reinaldo de 
Paula Moreni, o Papagaio, 
morto em 2006. 

Promessa da diretoria e 
reivindicação da categoria, 
o ginásio tem medidas ofi-
ciais, piso especial, além de 
arquibancada com cadeiras 
individuais para aproxima-
damente 500 torcedores. O 
local ainda oferece confor-
mo em suas dependências 
como banheiros, vestiários 
e chuveiros. “O atleta só 
precisa apresentar futebol. 
O resto o ginásio oferece”, 
brinca Adilson Faustino, o 

Carpinha, diretor de comu-
nicação do Sindicato.

Programação
A cerimônia de inaugu-

ração começa às 9h com um 
jogo infantil. Às 9h30 tem 

vôlei, 10h30 ato solene para 
descerramento da placa e às 
11h uma partida de futsal 
entre uma equipe de desta-
que na cidade (ainda a con-
firmar) e uma seleção dos 
metalúrgicos.

A direção do Sindicato 
pede aos sócios e atletas que 
levem donativos – alimen-
tos e roupas – para ser do-
ados às vítimas da enchente 
em Sorocaba.  (leia mais na 
página 4)  

Trabalhadores da Ecil dão exemplo de conscientização
Os metalúrgicos da Ecil, 

em Piedade, deram bom 
exemplo de conscientização 
de classe, na última semana, 
ao promoverem uma avalan-
che de filiação ao Sindicato.  
Desde o ano passado, o Sin-
dicato desenvolve uma cam-
panha de Sindicalização, 

pela qual a entidade procura 
conquistar o sócio elevando 
sua auto-estima e seu grau 
de interesse e politização 
sindical.

“Clube de campo, convê-
nios, colônia de férias, cursos 
são alguns dos benéficos que 
oferecemos aos sócios. Mas 

este não deve ser o grande 
motivo para o trabalhador 
ficar sócio. O mais importe 
é que ele se torne sócio pela 
politização, por entender que 
ele, sua classe e seu sindicato 
são instrumentos de extrema 
importância para a constru-
ção de uma sociedade mais 

Ginásio ganha o nome do sindicalista Reinaldo de Paula Moreni, o Papagaio, falecido em 2006
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Ginásio Papagaio, no  Clube de Campo da categoria, no Éden, vai abrigar jogos do Cruzeirão na próxima semana
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Desterceirização
A Satúrnia, fábrica de 

baterias de Sorocaba, con-
tinua o processo de des-
terceirização iniciado ano 
passado. Depois de dester-
ceirizar portaria e limpeza, 
a empresa desterceirizou o 
restaurante, totalizando 17 
pessoas contratadas direta-
mente pela empresa. “Além 
de passarem a ter direitos 
aos benefícios oferecidos 
pela empresa, a mudança 
traz uma melhora salarial”, 
diz a gerente de RH da em-
presa, Rosângela Palma. 

Informática de graça
Ao menos 240 alunos 

começam, na próxima se-
gunda-feira, dia 8, a fazer 
o curso de informática bá-
sica oferecido pelo Sindi-
cato gratuitamente ao seus 
sócios e a integrantes da 
comunidade. O curso, que 
terá duração de 120 horas, 
é destinado a adolescentes, 
trabalhadores sócios e pes-
soas da 3ª idade. As aulas 
eram para começar na úl-
tima segunda, dia 1°, mas 
por problemas técnicos fo-
ram adiadas para o dia 8.

Colônia de férias
O metalúrgico que 

queira ocupar a colônia de 
férias da categoria no mês 
de março deve se inscre-
ver até o próximo dia 12. 
A inscrição deve ser feita 
pessoalmente, pelo titular 
ou representante, na sede 
de Sorocaba, mediante 
apresentação da carteiri-
nha de sócio das 8h30 às 
14h30 e das 16h às 18h.

Se o número de candi-
dato superar o de vagas, 
haverá sorteio em data ain-
da a ser definida. Informa-
ções pelo 3334-5402.

2010

justa, mais fraterna e mais 
humana”, diz Ademilson 
Terto da Silva, presidente do 
Sindicato.

Além de Piedade, os mu-
nicípios de Araçariguama e 
Iperó também estão regis-
trando bons índices de sin-
dicalização.

PiedAde

A Wobben, fábrica de pás 
eólicas em Sorocaba, pode 
parar nos próximos dias.  Os 
trabalhadores aprovaram 
nesta terça, dia 2, durante 
quatro assembléias promo-
vidas pelo Sindicato nas sa-
ídas e entradas de turnos, o 
comunicado de paralisação.

Os trabalhadores estão 
mobilizados pela redução 
de jornada na empresa. Eles 
querem jornada de 40 horas 
semanais, sem redução de 
salário. Hoje a jornada na 
Wobben é de 44 horas.

A redução de jornada é 

uma bandeira antiga da CUT 
e conta com projeto em tra-
mitação no Congresso Na-
cional, mas até o momento 
não há consenso pela apro-
vação da proposta.

Estudos apontam que a 
redução de jornada no Brasil 
criaria 2 milhões de empregos 
e o custo da produção subiria 
apenas 2%. “Se levarmos em 
conta o crescimento da indús-
tria nos últimos anos, 2% não 
representa nada para o setor”, 
analisa Valdeci Henrique da 
Silva, o Verdinho, secretário-
geral do Sindicato.

WOBBen

Trabalhadores aprovam estado de greve 
por redução de jornada de trabalho
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Trabalhadores podem cruzar os braços se fábrica não reduzir jornada
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Sindicato dos Metalúrgicos faz campanha 
para desabrigados da enchente em Sorocaba

Quem quiser ajudar as ví-
timas das enchentes de Soro-
caba com alimentos, roupas, 
utensílios, móveis ou eletro-
domésticos pode procurar a 
sede do Sindicato dos Me-
talúrgicos de Sorocaba, que 
fica na rua Júlio Hanser, 140, 
Lajeado, perto da Rodoviá-
ria, para fazer suas doações.

A entidade escalou uma 
equipe de sindicalistas para 
trabalhar na triagem, arreca-
dação, montagem de cestas 
e distribuição dos donativos 
aos desabrigados. Quem não 
puder levar o donativo à sede 
do Sindicato, principalmente 
os móveis e eletrodomésti-
cos, pode ligar para o telefo-
ne 3334-5432, que o móvel 
será retirado no local.

“Esse é mais um trabalho 
de caráter social que o Sin-
dicato encampa e nós vamos 

Fórum Social defende união de esquerda 
para impedir retrocesso e volta da direita

O alinhamento dos po-
líticos de esquerda para se 
impedir à volta da direita 
ao comando do Brasil foi 
a principal bandeira empu-
nhada pelos participantes do 
10° Fórum Social Mundial, 
realizado na última semana 
de janeiro, na capital gaúcha 
e na grande Porto Alegre 
(RS). 

A defesa de uma política 
que garanta desenvolvimen-
to sustentável sem agressão 
ao meio também marcou os 
debates do encontro.

O Sindicato dos Metalúr-
gicos se fez presente ao Fó-
rum com uma delegação de 
11 pessoas. “Consideramos 
o fórum de extrema impor-
tância. Além de promover a 
busca por justiça e igualda-
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um contraponto significati-
vo contra o neoliberalismo, 
que já deu claras evidências 
de que está arruinado e que 
não serve mais como mode-
lo econômico a ser seguido”, 
analisa Alex Sandro Fogaça, 
diretor de formação do Sin-
dicato.

A maior empreitada dos 
participantes do fórum é im-
pedir que aconteça no Bra-
sil o que aconteceu recen-
temente no Chile. Depois 
de 20 anos sob governos de 
centro-esquerda, que pro-
moveram avanços econômi-
cos e sociais significativos 
no país, a direita, liderada 
pelo bilionário Sebastián 
Piñera, voltou ao comando 
da nação.
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Parque Vitória Regia, zona norte da cidade, é um dos bairros que mais sofre com as chuvas; dezenas de casa estão alagadas

Lula subiu ao palco aos gritos de: ‘Lula, guerreiro, do povo brasileiro

Os tucanos têm culpa pelo sofrimento sorocabano e falta de projetos
Uma parte da culpa das 

inundações em Sorocaba, 
que atingem dezenas de 
bairros, centenas de mora-
dias e milhares de pessoas, 
direta ou indiretamente, é do 
tempo chuvoso, que come-
çou em outubro e se acen-
tuou em janeiro.

Mas os administradores 
do município - os tucanos -, 
que governam a cidade há 
décadas, são responsáveis 
pela outra grande parte do 
estrago. Primeiro porque es-
ses governos permitiram a 
implantação de loteamentos 
em áreas alagáveis próximas 

ao rio Sorocaba. Depois, por-
que não desenvolveram ne-
nhum projeto ambicioso que 
pudesse por fim às enchentes 
constantes, quase anuais.

A avenida Dom Aguirre, 
na praça Lions, que se fe-
chada leva caos ao trânsito, 
transborda há muitos e mui-

executá-lo com muito afin-
co para ajudar a amenizar o 

sofrimento dessas pessoas”, 
diz Cláudio Antônio de Fa-

rias,  o Kuruca, responsável 
pela campanha.

tos anos seguidos e nada foi 
feito até agora.

Nem as questões preventi-
vas, simples, a prefeitura faz 
com eficiência. Há anos que 
não se vê dragas limpando a 
calha do rio. Assoreado, o So-
rocaba transborda e aumenta 
o drama dos sorocabanos.

Ajuda ao Haiti
A CUT regional e seus 

sindicatos filiados prepa-
ram campanha para ajudar 
na reconstrução do Haiti. O 
país caribenho sofreu ter-
remoto no último dia 12. 
Estima-se que 200 mil pes-
soas possam ter morrido no 
abalo, considerado o mais 
trágico da humanidade.

O valor arrecadado pela 
CUT será encaminhado a 
entidades sindicais daquele 
país que mantêm relação 
com a instituição brasilei-
ra. O modelo da campanha 
ainda não foi definido.

Ação de Graças
O Sindicato dos Me-

talúrgicos de Sorocaba e 
Região faz celebrar uma 
missa de ação de graças no 
salão de eventos da sede de 
Sorocaba, rua Júlio Hanser, 
140, Lajeado, no próximo 
dia 12, às 20h.

A Eucaristia é uma for-
ma de agradecimento da 
categoria pelas conquistas 
ao longo do ano passado. 
Mesmo sob um cenário 
sombrio de crise mundial, 
os metalúrgicos enfrenta-
ram a turbulência sem mui-
tos percalços.  

Carnaval 2010
As sedes do Sindicato 

dos Metalúrgicos – Soroca-
ba, Piedade, Araçariguama 
e Iperó - estarão fechadas 
nos dias 15 e 16, carnaval. 
O atendimento ao públi-
co pára no dia 13, sexta, e 
volta ao normal no dia 17, 
quarta-feira de cinzas.

O clube de campo, no 
entanto, estará aberto. Além 
de piscina, sauna, quadra e 
quiosque, haverá uma pro-
gramação carnavalesca que 
será definida nos próximos 
dias.

Agenda de sindicalização
As próximas empresas 

a receber a equipe de sin-
dicalização serão:  Tecval, 
Ibrav e Muller no dia 3 e     
Light-Tool no dia 4, todas 
em Iperó.

A sindicalização acon- 
tece sempre nos horários 
de refeição dos turnos.

 Fortaleça a representa-
tividade do Sindicato e as 
lutas da categoria. Sozinho 
você já pode muito, junto a 
outros 40 mil metalúrgicos 
você pode muito mais!

Lula questiona Davos e o modelo neoliberal
O presidente Lula foi rece-

bido como um  popstar duran-
te sua passagem pelo Fórum 
Social Mundial de Porto Ale-
gre. Com o ginásio Giganti-
nho lotado e luzes apagadas, o 
presidente subiu ao palco sob 
os gritos de ‘Lula, guerreiro, 
do povo brasileiro’.

Lula criticou o fórum de 
Davos (Suíça). “Tenho cons-
ciência que Davos não tem 
mais o glamour que eles pen-
savam que tinham. O sistema 
financeiro deles  não pode 
mais desfilar como modelo 
exemplar”, disse, referindo-se 
à crise mundial de 2009.


