
(PPR) para a categoria em 
2010.

A diretoria sindical res-
salta que a presença dos 
trabalhadores é fundamen-
tal para dar a largada por 
uma campanha por PPR 
em todas as fabricas do se-
tor metalúrgico.

quando foram criadas 617 
vagas. 

O levantamento foi ela-
borado pela subseção do 
Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese) 
do Sindicato dos Metalúr-
gicos.

O bom momento polí-
tico e econômico por que 
passa o Brasil nos últimos 
anos foi o principal res-
ponsável pela reabertura 
da Case em Sorocaba, se-
gundo afirmaram os pró-
prios diretores do Grupo 
Fiat, dono da marca Case e 
New Holland, que formam 
o grupo CNH .

A fábrica, que consumiu 
investimento de R$ 1 bi e 
vai gerar 2 mil empregos 
diretos, havia deixado So-
rocaba em 2000. Mais de 
600 trabalhadores ficaram 
desempregados na época.

O presidente Lula, que 
esteve presente à inaugu-
ração, defendeu a presen-
ça forte do governo para 
regular a economia, como 
fez ano passado durante a 
crise. Para evitar a crise, 
Lula baixou  juros, redu-
ziu impostos e ampliou as 
linhas de créditos.

O PT e a CUT realizaram 
na manhã do último sábado, 
27, um protesto contra a de-
mora na instalação da unida-
de fixa do Poupatempo em 
Sorocaba, próxima ao termi-
nal São Paulo. 

O governador Serra prome-
teu que a unidade fixa de servi-
ços gratuitos para a população 
estaria pronta em 2008.  Após 
dois anos, não há data sequer 
para início das obras.

Case reabre devido ao 
bom momento econômico

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva defende Estado forte para induzir , regular e manter o crescimento do país
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Protesto lembrou promessa de Serra para Sorocaba
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PÁG. 3 Boneco de Serra faz pedágio na rua em que fica o terreno do Poupatempo

PÁG. 3

Metalúrgicas criaram 627 novos 
empregos na região em janeiro

Dia 12 tem assembléia para 
definir critérios de PPR 

O Sindicato convida to-
dos os metalúrgicos da re-
gião para uma assembléia 
geral no dia 12 de março, 
às 18h, na sede de Soroca-
ba, que vai definir critérios 
de negociação e expecta-
tivas de Programa de Par-
ticipação nos Resultados 

PÁG. 4

PÁG. 3

No último mês de janei-
ro, o setor metalúrgico na 
região de Sorocaba criou 
627 novos postos de traba-
lho. Somente em Sorocaba, 
o saldo positivo foi de 511 
novos empregos. O melhor 
número anterior no municí-
pio foi em outubro de 2008, 

Cadê o PouPatemPo?

ONG já doou 1,4 mil t. de 
alimentos para carentes PÁG.3
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Quando a 
Case deixou 
Sorocaba ela 

empregava 600 
trabalhadores. 

Agora ela  
volta com 

força triplicada 
e vai empregar 

2 mil 

O silêncio tucano
Os tucanos Re-

nato Amary e Vitor 
Lippi, ex e atual pre-
feito de Sorocaba, 
respectivamente, não 
perderam a oportuni-
dade de afagar o pre-
sidente Lula durante 
a cerimônia de rei-
nauguração da Case, 
na última terça-feira, 
dia 2.  Lippi chegou 
a elogiar o presi-
dente Lula, em seu 
discurso, ao citar a 
Ufscar e os progra-
mas Jovem Cidadão 
e Minha Casa Minha 
Vida, como iniciati-
vas do governo fede-
ral em Sorocaba.

O governador 
José Serra, por sua 
vez, se mostrou sor-
ridente, fez elogios 
ao investimento feito 
pelo Grupo Fiat em 
Sorocaba e divulgou 
as políticas do seu 
governo. O que ne-
nhum deles comen-
tou foi o motivo pelo 
qual a Case deixou a 
cidade em 2000.

A Case foi embo-
ra de Sorocaba por 
duas razões.  A pri-
meira, e mais grave, 
era a falta de aqueci-
mento da economia.  
O país estava para-
do, sem dinheiro e 
sem crédito. As pes-
soas não consumiam 
e, sem consumo e 
pouca exportação, a 

economia não girava. 
Outra razão foi a 

guerra fiscal que o mo-
delo político-econô-
mico vigente naquele 
período permitia. Sem 
mais nem menos, por 
uma isenção de im-
posto ou outro incen-
tivo qualquer, uma 
empresa se mudava 
de cidade ou estado. A 
Case seguiu essa linha 
e foi para o Paraná e 
Minas Gerais.

É bom deixar cla-
ro que nesse período 
eram os tucanos que 
governavam Soro-
caba, com Renato 
Amary; o Estado, com 
Mário Covas/Geraldo 
Alckmin; e o Brasil, 
com Fernando Henri-
que Cardoso.

Foi por isso que os 
tucanos ficaram cala-
dos na cerimônia de 
terça sobre a saída da 
Case. Nenhum deles se 

dispôs a falar sobre o 
assunto, uma ferida 
dolorida demais para 
eles a tocarem.

A volta
Já o retorno da 

empresa é algo fácil 
de tratar. Os próprios 
diretores do Grupo 
Fiat explicaram. Eles 
citaram uma série de 
razões para a volta, 
como as políticas pú-
blicas do presidente 
Lula, a maturidade 
democrática do país, 
o fortalecimento do 
mercado interno bra-
sileiro, os novos mer-
cados exportadores  e 
“o ambiente seguro, o 
principal mercado”, 
como citou o presi-
dente do Grupo Fiat, 
Sérgio Marchione. 

Esses foram al-
guns dos fatores que 
levaram o Grupo Fiat 
a investir R$ 6 bi-
lhões no Brasil entre 
2008 e 2012, sendo 
R$ 1 bilhão em So-
rocaba (ler mais na 
página 4).

E tem mais. Quan-
do a Case deixou So-
rocaba ela emprega-
va 600 trabalhadores. 
Agora ela volta com 
força triplicada e vai 
empregar 2 mil ope-
rários até 2012.

Eis, portanto, al-
guns dos motivos do 
silêncio tucano. 

Virgínia Fernandes*

No dia 8 de março 
de 2010 celebraremos 
os 100 anos da decla-
ração do Dia Interna-
cional das Mulheres. 
Foi em 1910, durante 
a 2ª. Conferência das 
Mulheres Socialistas 
na Dinamarca que se 
definiu pela come-
moração desta data. 
Mas somente no ano 
de 1975, através de 
um decreto, a data foi 
oficializada pela ONU 
(Organização das Na-
ções Unidas).

Ao ser criado esta 
data, não se pretendia 
apenas comemorar. 
Na maioria dos países, 
realizam-se conferên-
cias, debates e reu-
niões, cujo objetivo 
é discutir o papel da 
mulher na sociedade 
atual.

O esforço é para 
tentar diminuir e, quem 
sabe um dia, terminar 
com o preconceito e 
a desvalorização da 
mulher. Conquistar a 
igualdade e a justiça 
são alguns dos obje-
tivos que as mulheres 
estão lutando para al-
cançar.

A mulher submis-
sa, tratada como obje-
to, o “sexo frágil”, está 
cada vez deixando de 
existir, dando lugar 
à mulher batalhado-
ra, independente, tra-
balhadora, ciente de 

seus direitos perante 
a sociedade. Vem der-
rubando tabus, revo-
lucionando tradições, 
marcando presença em 
lugares antes restritos 
somente aos homens.

E para que a cons-
trução de uma socieda-
de igualitária e justa se 
efetive de fato, temos 
que considerar e refle-
tir sobre dois elemen-
tos que se conectam e 
que são essencias - a 
participação política 
das mulheres e a ges-
tão em políticas de gê-
nero.

Ou seja, sem a par-
ticipação política das 
mulheres nos espaços 
de poder e sem a im-
plementação de po-
líticas públicas com 
perspectiva de gênero 
não podemos construir 
uma sociedade efeti-
vamente democrática 
e igualitária.

A implementação 
de políticas públicas 
com perspectiva de 
gênero é um dos ca-
minhos mais eficazes 
para se enfrentar as 
desigualdades e as dis-
criminações vivencia-
das pelas mulheres.

A Gestão de uma 
Política Pública de Gê-
nero demanda meca-
nismos, instrumentos 
e órgãos específicos. 
Nesse sentido, o Brasil 
no Governo Lula criou 
e reforçou importan-
tes instrumentos de 

direitos das mulheres: 
Secretaria Especial de 
Políticas para as Mu-
lheres; Secretaria Es-
pecial de Promoção 
de Políticas de Igual-
dade, e o Conselho 
Nacional dos Direitos 
da Mulher. E a partir 
das duas Conferências 
Nacionais e do Plano 
Nacional de Políticas 
para as Mulheres, foi 
criado o Pacto Nacio-
nal pelo Enfrentamen-
to à Violência contra a 
Mulher. Uma política 
nacional que reúne um 
conjunto de ações a 
serem executadas para 
efetivar a rede de aten-
dimento às mulheres 
que sofrem violência 
e que disponibiliza re-
cursos para os Estados 
e Municípios, para sua 
concretização.

... Continua na pró-
xima edição ...

*Virginia Fernandes 
Santos é Membro do 
Diretório do PT de 
Sorocaba.
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O prazo para entrar 
com ação individual 
para reaver as perdas 
ocorridas na poupança 
durante o Plano Collor 
I termina dia 15 de 
março deste ano.

O Plano Collor I 
atingiu quem possuía 
cadernetas de poupan-
ça com datas de ani-
versário dos dias 01 a 
31 de março de 1990. 
Os rendimentos que 

podem ter sofrido per-
das são dos meses de 
março, abril e maio de 
1990.

O Departamento 
Jurídico do Sindica-
to dos Metalúrgicos 
de Sorocaba e Região 
está ingressando com 
ações na Justiça para 
os metalúrgicos, vi-
sando a cobrança de 
correção monetária e 
juros incidentes sobre 

Prazo para ação sobre perdas na 
poupança da era Collor termina dia 15

as cadernetas de pou-
pança, no ano de 1990, 
em decorrência de pla-
nos econômicos.

Para ajuizamento da 
ação é necessária a se-
guinte documentação: 
Documentos pessoais 
(RG e CPF); e extratos 
bancários da conta de 
caderneta de poupan-
ça de abril e maio de 
1990. Mais informa-
ções: (15) 3334-5401
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O artigo a seguir é a primeira parte de um texto que se inicia nesta edição da Folha Metalúr-
gica e terá seu complemento publicado na próxima edição. O artigo na íntegra poderá ser 
lido no site do Sindicato já a partir da tarde desta quinta-feira, dia 4: www.smetal.org.br
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As cotas de vagas para afro-
descendentes nas universida-
des públicas brasileiras ainda 
geram polêmicas e debates em 
diversas partes do país.

Para parte da diretoria do 
Sindicato, questionar a ces-
são de cotas para afro-des-
cendentes é algo descabível. 
A cessão de cotas repararia 
apenas um pouco do prejuí-
zo que a raça sofreu ao longo 
de séculos de escravidão e de 
preconceito que existe.

Foi cancelado o seminário 
sobre Desenvolvimento Re-
gional que aconteceria na sede 
do Sindicato dos Metalúrgi-
cos, em Sorocaba, na manhã 
de sexta, dia 5. O motivo do 
cancelamento é que o sena-
dor Aloízio Mercadante (PT), 
principal palestrante, está se 
recuperando de uma cirurgia 
e não pode comparecer.

O senador foi submetido, 
esta semana, a uma cirurgia 
de redução da próstata devi-
do a um diagnóstico de hiper-
plasia prostática.

Emprego metalúrgico em janeiro 
teve melhor marca desde 2008 

Em janeiro de 2010, o 
setor metalúrgico na região 
de Sorocaba criou 627 no-
vos postos de trabalho. So-
mente em Sorocaba, as em-
presas do setor geraram 511 
novos postos de trabalho. O 
melhor número anterior no 
município foi em outubro 
de 2008, quando foram cria-
das 617 vagas. 

O levantamento foi ela-
borado pelo Departamento 
Intersindical de estatística 
e Estudos Socioeconômi-
cos (Dieese) – subseção dos 
metalúrgicos de Sorocaba.

O segmento que mais 
contratou em Sorocaba foi o 
de autopeças, com 234 no-
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Em todo o Brasil criação de empregos também foi recorde

Metalúrgicos estão convidados para assembléia dia 12 sobre PPR
A diretoria do Sindicato 

convida todos os metalúrgi-
cos de Sorocaba e região para 
uma assembléia geral no dia 
12 de março, às 18h, na sede 
de Sorocaba, que vai tratar da 
expectativa do  Programa de 
Participação nos Resultados 

(PPR) da categoria em 2010.
“A assembléia vai defi-

nir critérios de negociação e 
estratégias para obter os me-
lhores acordos possíveis”, 
afirma o diretor de organi-
zação do Sindicato, Adilson 
Faustino, o Carpinha.

vas vagas ou 45,7% do total. 
Em seguida, vêm as empre-
sas de máquinas e equipa-
mentos, com 110 vagas 
(21,5%). As demais vagas 
foram distribuídas entre em-
presas de eletroeletrônicos, 
metalurgia básica, estrutu-
ras metálicas, máquinas elé-
tricas e fios, entre outras.

As 511 vagas de Sorocaba 
são o saldo de 945 contrata-
ções e 434 demissões ocorri-
das no mês. A base de dados 
foi o Cadastro Geral de Em-
prego e Desemprego (Caged), 
do Ministério do Trabalho.

Juntas, as metalúrgicas 
dos demais 13 municípios 
da base do Sindicato cria-

ram 116 postos de trabalho.  
A liderança ficou com Iperó, 
com 44 vagas, seguida de 
Piedade, com 23.

Durante quase todo o ano 
passado, em virtude da crise 
mundial, o saldo de empre-
gos foi negativo no setor.

PPR na Syl
Os trabalhadores da S In-

dustrial de Sorocaba, antiga 
Syl, já escolheram os trabalha-
dores que vão representar os 
demais colegas nas negocia-
ções de PPR deste ano. Os es-
colhidos pelos operários foram 
José Pereira da Silva Filho, o 
Bambam, e Roberto Carlos 
Clemente da Cruz, o Capute-
ra. Em Iperó a representante 
será a Ruth Cortinove. 

Para se conquistar um bom 
PPR os trabalhadores devem 
se manter unidos.

Seminário cancelado

PT e CUT fazem ato pelo Poupatempo em Sorocaba
O PT e a subsede da 

CUT realizaram na manhã 
de sábado, 27, um protesto 
contra a demora na instala-
ção do Poupatempo em So-
rocaba. O ato aconteceu no 
terreno que deverá sediar os 
serviços gratuitos do Pou-
patempo, perto do terminal 
São Paulo.

Em 2006, o governador 
José Serra (PSDB) pro-
meteu para até 2008 um 
Poupatempo para Soroca-
ba. Após dois anos, não há 
data sequer para início das 
obras.

O terreno cedido pela 
prefeitura está abandona-
do e, até sábado, servia de 
estacionamento irregular 
e atalho entre a marginal 
Dom Aguirre e a rua Leo-
poldo Machado. Após o ato, 
o máximo que a prefeitura 
fez foi revolver a terra para 
impedir a entrada de veícu-
los.

Participaram do ato o 
presidente municipal do PT, 
José Carlos Triniti; o de-
putado estadual Hamilton 
Pereira; a representante do 
MEC, Iara Bernardi; os ve-

Banco de Alimentos doou 1,4 mil t de alimentos em quatro anos
Em janeiro deste ano, o 

Banco de Alimentos de So-
rocaba comemorou 4 anos 
de funcionamento com um 
saldo de 1,6 milhão de qui-
los de alimentos arrecada-
dos. Desse total, 1,4 milhão 
foram higienizados e doa-
dos para famílias carentes. 
As outras 200 toneladas fo-
ram utilizadas como ração 
por criadores de animais.

O “banco” tem 104 doa-
dores fixos e beneficia 109 
entidades assistenciais, que 
atendem 22.335 pessoas. 
No último dia 26, o presi-
dente do Sindicato dos Me-
talúrgicos, Ademilson Ter-
to, oficializou a doação de 
um caminhão para o “ban-
co” transportar doações.

Recentemente, o “ban-
co” firmou parceria com a 

Prefeitura de Piedade para 
instalar uma extensão do 
serviço no município.

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos, a Etec Rubens de 
Faria, a Ceagesp e o Sesi 
são fundadores do “ban-
co”, que conta com o apoio 
da Wal-Mart, da Martins e 
Martins, da Intermédica e 
da Associação de Permis-
sionários do Ceasa.

Fo
gu

inh
o

O objetivo do Sindica-
to é formular uma campa-
nha pela conquista de bons 
PPRs em todas as fábricas. 
O primeiro acordo de PPR 
este ano, firmado em feve-
reiro com a autopeça Dana, 
prevê o pagamento de R$ 

3.540,77 por trabalhador.
Todos os metalúrgicos 

estão convidados, mas a 
direção sindical pede que 
especialmente os membros 
eleitos de comissões de ne-
gociação não faltem à as-
sembléia no dia 12.
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Boneco usado no ato eterniza Serra como o “Homem-Cancela”

readores Francisco França 
e Izídio de Brito; e o coor-

denador regional da CUT, 
Evanildo Amâncio.

40 horas
Os argumentos dos que são 

contra a redução de jornada 
não se sustentam. A afirmação 
é do deputado federal Vicen-
tinho (PT/SP), relator da Pro-
posta de Emenda Constitucio-
nal (PEC) 231/95, que reduz a 
jornada de trabalho no Brasil 
de 44 para 40 horas semanais, 
sem redução de salário.

“Respeito os que se po-
sicionam contrariamente à 
redução, mas os argumentos 
deles não se justificam”, diz 
o parlamentar.

Cotas
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Lula defende estado forte  
para induzir e regular economia

O presidente Luíz Inácio 
Lula da Silva, durante a re-
abertura da fábrica da Case, 
em Sorocaba, na manhã da 
última terça-feira, dia 2, de-
fendeu um estado forte, “não 
para controlar as coisas, nem 
para ser empregador, mas 
para ser o indutor e o regula-
dor para o crescimento”.

Para justificar seu racio-
cínio, o presidente revelou 
que em 2003, quando assu-
miu o governo, o Brasil mo-
vimentava apenas R$ 381 
milhões em crédito. “Eu 
pensei comigo, como que 
uma economia capitalista 
não tem capital e nem cré-
dito. Está errado. Hoje, só o 
Banco do Brasil tem isso de 
crédito. No total é 1 trilhão e 
410 bilhões”, enumerou.

Para o presidente, foi essa 
avalanche de dinheiro colo-
cado nas mãos da população, 
em forma de crédito, princi-

palmente pelas instituições 
financeiras do governo fede-
ral, que fizeram com que a 
economia não parasse e que, 
mesmo num ano de crise 
mundial, o Brasil conseguiu 

criar um milhão de empre-
gos com carteira assinada.  
“Quando falei que a crise 
mundial para nós seria uma 
marolinha me atiraram pedra, 
mas agora viram que eu esta-

va certo”, disse o presidente. 
A partir desta sexta, dia 

5, nosso site [www.smetal.
ogr.br] vai disponibilizar o 
endereço eletrônico da CNH 
para o envio de currículos.
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Evento reuniu o presidente Lula, o governador José Serra, secretários de estados, ministros, sindicalistas e trabalhadores

Colônia de férias
Estão abertas e vão até o 

próximo dia 15 as inscrições 
para os sócios que queiram 
ocupar a colônia de férias da 
categoria durante o mês de 
abril. A inscrição deve ser feita 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 18h, na sede de Soroca-
ba, que fica na rua Júlio Han-
ser, 140, Lajeado. Se o número 
de inscritos superar o número 
de vagas haverá sorteio no dia 
19, às 19h. Mais informações 
pelo telefone (15) 3334-5402.

Os diretores do Grupo 
Fiat, donos das marcas Case 
e New Holland, elogiaram 
as políticas públicas do pre-
sidente Lula e atribuíram 
a elas o retorno da fábrica 
a Sorocaba. A CNH, união 
das marcas Case e New 
Holland, voltou ao muni-
cípio depois de dez anos. 
Quando a empresa foi em-
bora empregava 600 traba-
lhadores diretos. Na volta, 
até 2012, ela promete em-
pregar 2 mil trabalhadores 
diretos e 4 mil indiretos.

Valentino Rizzioli, presi-
dente da Case New Holland, 
disse que Lula ajudou o  gru-
po tao manter as obras de 
infra-estrutura, apoio à agri-
cultura familiar e o finan-

ciamento do BNDS a vários 
setores e que por isso o Gru-
po Fiat acreditou no Brasil. 
“Obrigado, Lula”, disse em 
seu discurso.

Cledorvino Belini, pre-
sidente do grupo Fiat para a 
América Latina disse que o 
Brasil havia assumido papel 
de relevância mercadológica 
no mundo, além de se conso-
lidar financeiramente. “Em 
nenhum momento nossa 
confiança no Brasil foi afeta-
da diante da crise”.

Para Sérgio Marchione, 
presidente do Grupo Fiat, o 
Brasil foi o último a entrar 
e o primeiro a sair da crise 
“porque tem uma economia 
sólida, um mercado forte e 
boas políticas públicas”. 

Diretores do Grupo Fiat elogiam Lula
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Lula cumprimentado por Sérgio Marchione, presidente do grupo Fiat

Cartão metalúrgico
O clube de campo não está 

mais aceitando as carteirinhas 
antigas como identificação de 
sócios e dependentes. Agora é 
necessário apresentar o cartão 
do metalúrgico. A troca das 
carteirinhas pelos cartões pode 
ser efetuada em horário comer-
cial nas sedes do Sindicato. No 
caso de Sorocaba, esta semana 
haverá atendimento também 
no sábado, das 8h às 12h.

Inglês
Estão abertas as matrículas 

para o curso de inglês na sede 
do Sindicato em Sorocaba. 
Para se matricular é preciso 
comparecer pessoalmente 
à sede de terça a quinta, das 
18h30 às 21h30 e sábados 
das 8h às 12h30. Informações 
pelo telefone 3013-8252, com 
Rodrigo. Turmas às segundas 
à noite e aos sábados à tarde. 
Descontos especiais para me-
talúrgicos sindicalizados.

No clube
A diretoria do Sindicato 

também esclarece que, sem 
o cartão do metalúrgico, os 
sócios e dependentes não po-
dem fazer exame médico para 
entrar nas piscinas do Clube. 
A direção ressalta que a exi-
gência é para proporcionar 
mais segurança e agilidade na 
prestação de serviços aos me-
talúrgicos sindicalizados e fa-
miliares. Portanto, pede-se aos 
associados que retirem seus 
cartões de sócios nas sedes.

Marchione ainda citou a 
conquista do Brasil em sediar 
a Copa do Mundo de 2014 e 
as Olimpíadas de 2016 como 
fatores importantes de aque-
cimento da economia brasi-

leira. Ele lembrou que mes-
mo no ano de crise o Brasil 
gerou 1 milhão de empregos 
e finalizou: “[O Brasil] é um 
ambiente seguro, foi o prin-
cipal mercado de 2009”.

Analogia
Como de costume, o 

presidente Lula usou o fu-
tebol em seu discurso na 
reinauguração da Case e, 
novamente seu time, o Co-
rinthians, foi o mote.  “Vo-
cês viram o jogo de domin-
go [contra o Santos]. Então, 
o Brasil, quando eu peguei, 
estava como o Corinthians 
de domingo: pesado, lento.

Hoje, na sua analogia, 
o país está como esteve o 
Santos, domingo: leve e ou-
sado, como jogou o time da 
Vila Belmiro. 

Frisson
Os 360 trabalhadores da 

Case que recepcionaram as 
comitivas do governador 
Serra e do presidente Lula 
foram extremamente simpá-
ticos com todos os políticos 
que percorreram  a fábrica.

Mas Lula foi de longe o 
mais aplaudido. Num deter-
minado momento um grupo 
de operários o cercou, lite-
ralmente, para abraçá-lo e 
tirar fotos. Num outro, es-
pontaneamente, ensaiaram 
o grito de guerra:  Olê, Olê, 
Olá, Lulá, Lulá!  

Braço curto
Lula declarou ser o ga-

roto propaganda do Brasil. 
Ele disse que por onde pas-
sa tenta vender os produtos 
brasileiros. Para ilustrar o 
assunto ele lembrou uma vi-
sita do ex-presidente norte-
americano George Bush ao 
Brasil. Lula contou que cha-
mou Bush para tirarem uma 
foto ao lado de um veículo 
Ford e outro Chevrollet.

“Ele disse que não podia 
fazer propaganda. Eu não 
abraço os dois porque tenho 
os braços curtos”.

Trabalhadores na mesa
Os trabalhadores foram 

representados na mesa de 
autoridades pelo presidente 
do Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Sorocaba e Região, 
Ademilson Terto da Silva. 
A mesa foi composta por 18 
pessoas, entre elas o presi-
dente Lula, o governador 
Serra e o prefeito Lippi, 
além de secretários de esta-
do, ministros, deputados e 
diretores do Grupo Fiat.

Terto foi o primeiro a 
ser chamado para compor a 
mesa.

Sindicalização
A equipe de sindicalização 

dos metalúrgicos divulga sua 
agenda de visita às fábricas 
da categoria para os próximos 
dias. Nesta quinta, dia 4, a 
equipe vai conversar com os 
trabalhadores da Dana e da 
Emerson. Na sexta, dia 5, a 
sindicalização será na empre-
sa De Nora. A sindicalização 
acontece sempre nos horários 
de refeição. Fique sócio.


