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AGOrA é 
AcOrdO Ou Greve

Passeio Ciclístico encerrou 
a Sesispat no domingo
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Assembleia 
nesta sexta, 
3, às 18h na sede do Sindicato
em Sorocaba vai decidir

Alguns grupos patronais metalúrgicos se comprometeram a apresentar propostas 
até sexta. Na ausência de propostas satisfatórias, assembleia pode aprovar 
greve na categoria.

saúde do trabalhador formação

PÁGS. 3 a 5

Sindicato lança boletim 
eletrônico e video-reportagens

Abertas  inscrições para 
curso grátis de informática
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Trajeto incluiu a av. Itavuvu, na região Norte de Sorocaba Site do Sindicato tem novos vídeos e envia boletins por e-mail

PPR É APROVADA NA METSO E REJEITADA NA FLEX
PÁG. 6

política

Sindicalistas inauguram comitê 
pró-Dilma e Mercadante

Comitê fica na 
rua Francisco 
Scarpa, no 
centro de 
Sorocaba

PÁG. 8 PÁG. 7 PÁG. 2

PÁG. 2



Diante dessa 
trajetória, é 

legítimo -  e até 
obrigatório - 

que lideranças 
sindicais 
venham 

a público 
defender suas 
candidaturas 
preferenciais

Obrigação sindical
Uma das grandes 

contribuições do mo-
vimento sindical para 
a redemocratização 
no Brasil foi defender 
a participação efetiva 
dos trabalhadores no 
processo eleitoral, 
candidatando-se ou 
defendendo livre-
mente candidaturas 
comprometidas com 
a classe operária.

Esses efervecen-
tes debates, que desa-
fiaram o regime mili-
tar no fim dos anos 
70, deram origem, 
em 1980, ao Partido 
dos Trabalhadores, 
que tem o presiden-
te Lula como um de 
seus fundadores. Esse 
partido deu origem a 
outros que vieram a 
empunhar bandeiras 
em defesa da classe 
trabalhadora.

Em décadas ante-
riores, o movimen-
to sindical já havia 
participado da vida 
político-partidária 
do Brasil. Mas o gol-
pe militar de 64 in-
terrompeu esse pro-
cesso democrático, 
que só foi retomado, 
com muita luta, nos 
anos 80.

Em 1989 diversos 
partidos e sindicatos 
se uniram para di-
zer, em público, que 
Lula era melhor do 
que Collor. Porém, o 
candidato collorido 
venceu as eleições. 

e centrais sindicais 
mais esclarecidos e 
combativos deixa-
ram de denunciar os 
estragos que o neoli-
beralismo dos tuca-
nos estava causando 
ao Brasil.

Outro avanço é 
que muitos parla-
mentares compro-
metidos com os tra-
balhadores foram 
eleitos vereadores, 
deputados estaduais 
e federais. Porém, 
ainda em número 
bem menor do que 
os representantes das 
bancadas patronais.

Em 2002, Lula 
foi eleito presidente 
e teve início no País 
uma nova fase de de-
senvolvimento, em-
pregos, geração de 
renda e elevação da 
auto-estima do povo. 
Os sindicatos contri-
buíram para defender 
o governo federal 
contra infâmias e 
tentativas de golpe 
da oposição.

Diante dessa tra-
jetória, é legítimo - e 
até obrigatório - que 
lideranças sindicais 
venham a público 
defender suas candi-
daturas preferenciais 
a presidente da Re-
pública, deputados e 
senadores e a gover-
nador de São Paulo, 
estado comandado 
há 16 anos pelo par-
tido de FHC.
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Resultado: o primei-
ro presidente eleito 
por voto direto, desde 
1960, foi uma decep-
ção para o povo.

Mas o que era para 
ser um fato desanima-
dor deu origem a uma 
onda de cidadania no 
Brasil. Sindicalistas, 
políticos e estudantes 
lideraram manifes-
tações que reuniram 
milhões de brasileiros 
para exigir o afasta-
mento de Collor da 
Presidência.

A pressão popular 
venceu. Collor caiu. 
Depois, FHC foi elei-
to, privatizou tudo o 
que pôde, chamou os 
aposentados de vaga-
bundos, flexibilizou 
as leis trabalhistas. 
Tempos ruins. Mas a 
democracia brasileira 
amadureceu, apesar 
dos pesares.

Em nenhum mo-
mento, os sindicatos 

Sindicalistas inauguram comitê 
em prol dos candidatos petistas
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Foi inaugurado no 
início da noite desta 
terça-feira (31), em 
prol das campanhas 
dos candidatos do PT 
nas eleições de outu-
bro, o Comitê de Sin-
dicalistas Petistas da 
CUT, formado por in-
tegrantes dos sindica-
tos dos Metalúrgicos, 
dos Papeleiros, dos 
Condutores, Vestuário 
e Têxteis.

O evento contou 
com a presença do 
presidente estadual da 
CUT, Adi dos Santos 
Lima, além de sin-
dicalistas, políticos 
e simpatizantes do 
Partido dos Trabalha-
dores de Sorocaba e 
região.

O comitê está ins-
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Comitê vai concentrar sindicalistas e distribuir materiais de campanha

Taça Papagaio começa 
dia 12 com 66 equipes

A disputa da 6ª 
Taça Papagaio, tor-
neio de futebol de 
salão da categoria 
que homenageia o 
ex-metalúrgico e 
dirigente sindical 
Reinaldo de Paula 
Moreni, o Papagaio, 
morto em 2006, co-
meça no próximo 
dia 12.

Este ano, o tor-

neio vai reunir 66 
equipes, catorze a mais 
que as 52 inscrições do 
ano passado. Os jogos 
serão aos domingos à 
tarde e a maioria acon-
tecerá no ginásio de 
esportes da categoria, 
que fica na avenida 
Victor Andrew, 4.100, 
Éden, Sorocaba.

A competição é or-
ganizada pela Juven-

tude Metalúrgica do 
Sindicato e destina-
da aos trabalhadores 
sócios da entidade. 
Neste sábado, dia 4, 
às 10h, haverá sor-
teio dos grupos com 
a presença de repre-
sentantes de todos os 
times inscritos. 

Mais informações 
com Latino pelo te-
lefone 9167-2827.

talado na rua Francis-
co Scarpa, 230, cen-
tro, perto do Terminal 
Santo Antônio, e vai 
distribuir material de 
campanha de Dilma 
Rousseff;  Aloízio 
Mercadante, Marta 
Suplicy e Netinho, 
além dos candidatos a 

deputado federal e es-
tadual pela legenda.

“Nosso objetivo é 
ajudar na eleição dos 
candidatos que repre-
sentam a nossa clas-
se trabalhadora”, diz 
Evanildo Amâncio, o 
Miúdo, coordenador 
regional da CUT.

Inscrições para informática 
gratuita vão até o dia 9

Começou segunda, 
dia 30, e vai até 9 de 
setembro, o prazo de 
inscrições para novas 
turmas do curso de in-
formática básica ofe-
recido gratuitamente 
pelo Sindicato dos 
Metalúrgicos.

Os cursos serão 
ministrados em todas 
as sedes - Sorocaba, 
Araçariguama, Pieda-
de e Iperó - e as aulas 
começam em 14 de se-
tembro.

Os cursos são di-

vididos nas turmas 
Adulto, Adolescente e 
Melhor Idade. 

Para a turma Adul-
to o candidato deve 
ter 16 anos e ensino 
fundamental. Para a 
turma da Melhor Ida-
de o candidato deve 
ter mais de 50 anos e 
também o ensino fun-
damental. Para a Me-
lhor Idade as aulas se-
rão apenas no período 
da manhã na sede de 
Sorocaba.

Se o número de 

inscritos superar o nú-
mero de vagas, haverá 
sorteio em 10 de se-
tembro em Sorocaba 
e Araçariguama, e dia 
11, nas sedes de Iperó 
e Piedade.

Mais informações 
com Karina ou Flávio 
pelos telefones (15) 
3334-5428, 3016-
8641 e 8116-1812.
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Assembleia de metalúrgicos 
nesta sexta pode decretar greve

Os metalúrgicos de So-
rocaba e região decidem em 
assembleia nesta sexta, dia 
3, às 18h, na sede do Sin-
dicato, se aprovam propos-
tas de acordos apresentadas 
pelos patrões ou se entram 
em greve a partir da próxi-
ma semana.

A categoria metalúrgi-
ca ligada à CUT no estado 
está em campanha salarial 
e a data-base para firmar 
acordos coletivos vence 
nesta quarta, dia 1º.

Até a semana passada, 
os grupos patronais G2, G3 
e G8 haviam oferecido a in-
flação (4,36%) e de 0,6% a 
2,5% de aumento real. Es-
sas propostas foram rejeita-
das pelos trabalhadores. Os 
grupos de Fundição, Mon-
tadoras e G10 não tinham 
propostas.

Negociações marcadas
Apesar do impasse, 

existem diversas reuniões 
marcadas para esta semana 
e há possibilidade de surgir 
propostas que atendam à 
expectativa dos metalúrgi-
cos (veja agenda nesta edi-

Campanha Salarial

Trabalhadores da Jaraguá contribuíram para a campanha salarial parando totalmente, antes do turno, para participar da assembleia
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Caso os patrões apresentem novas propostas esta semana, a mesma assembleia pode decidir por firmar acordos

Grupo 3 pode ter 
proposta até sexta

Houve avanços nas 
negociações entre a 
FEM e o Grupo 3 (G3) 
nesta terça, dia 31. Po-
rém, ainda não há pro-
posta final formulada. 
Os contatos devem 
continuar nos próximos 
dias e a expectativa é 
que uma proposta de 
acordo seja apresentada 
até sexta.

Essa proposta do G3, 
caso se concretize, será 
apresentada pelo Sindi-

cato aos metalúrgicos, 
em primeira mão, na 
assembleia desta sexta-
feira, dia 3, às 18h, na 
sede de Sorocaba.

O G3 é formado por 
fabricantes de autope-
ças, forjarias e parafu-
sos. Todos os metalúr-
gicos da região estão 
convidados para a as-
sembleia, sejam sindi-
calizados ou não. Have-
rá votação de propostas 
ou decretação de greve.

ção).
Essas eventuais propos-

tas serão analisadas e vota-
das na assembleia de sexta. 

Caso o impasse continue, 
a mesma assembleia deve 
decidir por paralisação, que 
pode acontecer por fábrica 

ou em toda a categoria.
Desde o início desta se-

mana os metalúrgicos estão 
trabalhando em regime de 

‘estado de greve’. A partir 
do dia 1º os metalúrgicos 
passam a ter respaldo da 
Lei para deflagrar greve.

Também na Edscha os metalúrgicos mostraram disposição para lutar por um bom acordo coletivo
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Os trabalhadores da Martins e Martins, em Araçariguama, estão mobilizados ...

Também em Araçariguama os trabalhadores estão unidos por bons resultados na campanha. Um exemplo é a Metalvic (foto)

Há semanas os trabalhadores da Dana, em Sorocaba, demonstram que exigem um bom acordo salarial este ano

Na Scherdel, em Sorocaba, os metalúrgicos também estão mobilizados: sexta, dia 3, é a data-limite para acordo

Sindicato mobiliza categoria
Desde a semana passada, 

o Sindicato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba liderou mobili-
zações e protestos em diver-
sas fábricas, alertando sobre 
a possibilidade de greve caso 
não haja avanço nas propos-
tas patronais esta semana.

Participaram das mobi-
lizações sobre a campanha 
salarial os trabalhadores da 
Edscha, Dana, Scherdel, 
Metalvic, Metalur, Recicla, 
Martins & Martins, Emer-
son e Jaraguá.

Na Flextronics e na Met-

so as assembleias foram so-
bre participação nos resulta-
dos (PPR), mas a campanha 
salarial e a necessidade de 
mobilização também foram 
discutidas com os trabalha-
dores dessas empresas.

Nos próximos dias, no-

vos protestos e mobiliza-
ções podem ocorrer. Por en-
quanto, os atos sindicais têm 
durado, no máximo, duas 
horas. Mas a partir da próxi-
ma semana as paralisações 
devem ser mais demoradas, 
caso não haja avanço nas 

negociações esta semana.
A decisão sobre acordo 

ou greve será tomada em as-
sembleia geral da categoria 
nesta sexta, dia 3, às 18h, na 
sede do Sindicato em Soro-
caba. Toda a categoria está 
convidada.

... Também em Araça, os metalúrgicos da Metalur e Recicla apóiam atos sindicais

Fo
gu

inh
o

Di
re

tor
ia 

/ S
Me

tal
Di

re
tor

ia 
/ S

Me
tal

Di
re

tor
ia 

/ S
Me

tal

Fo
gu

inh
o

Fo
gu

inh
o

Di
re

tor
ia 

/ S
Me

tal



Pág. 5
Edição 612

Setembro de 2010
2010

Metalúrgicos aprovam 
‘estado de greve’

Em assembleia realizada 
na noite de sexta-feira (27), 
na sede do Sindicato em 
Sorocaba, os metalúrgicos 
aprovaram ‘estado de greve’ 
e as paralisações em protes-
to contra a falta de acordo 
salarial começaram esta se-
mana. 

Por enquanto, as para-
lisações estão durando no 
máximo duas horas. No en-
tanto, caso as negociações 
não avancem nos próximos 
dias, pode haver greve a 
partir da próxima semana. A 
data-base da categoria é 1° 
de setembro.

Os grupos 8 e 10, por 
exemplo, têm oferecido ape-
nas 0,6% de ganho real. As 
propostas foram rejeitadas 
na mesa de negociação.

Reivindicações
Os trabalhadores querem 

reposição total da inflação de 
12 meses, aumento real signi-
ficativo, valorização dos pi-
sos salariais, redução da jor-
nada de trabalho de 44 para 
40 horas semanais e licença-
maternidade de 180 dias.

As negociações são con-
duzidas pela Federação Es-
tadual dos Metalúrgicos da 
CUT (FEM), que representa 
12 sindicatos no estado, que 
por sua vez representam 250 
mil trabalhadores.

Nesta sexta, dia 3, have-
rá nova assembleia na sede 
do Sindicato em Sorocaba, 
às 18h, para votar propostas 
patronais ou decretar greve, 
se for o caso. Toda a catego-
ria está convidada.
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 ‘Estado de greve’ dos metalúrgicos foi aprovado dia 27; nesta sexta, dia 3, categoria pode decidir parar produção nas fábricas

Agenda de negociações 
da FEM-CUT

Confira a agenda de negociações entre a federação 
dos metalúrgicos (FEM-CUT) e os patrões; eventuais 
propostas serão votadas pelos metalúrgicos de Soro-
caba e região nesta sexta-feira, dia 3, às 18h, na sede 
do Sindicato em Sorocaba

Quarta, dia 1º
Fundição - às 10h, na sede da FEM, em S. Bernardo
Montadoras – às 15h, na Anfavea

Quinta, dia 2
Grupo 2 – às 10h, na Fiesp
Grupo 8 – às 12h, na Fiesp

Sexta, dia 3
Montadoras – às 15h, na Anfavea

OBS: No Grupo 10, o impasse continua e as nego-
ciações estão suspensas

Sindicato vem realizando assembléias de protesto por acordo salarial todos os dias. Na foto, mobilização na Emerson (Sorocaba)

WWW.SMETAL.ORG.BR
O PORTAL DO METALÚRGICO

Cadastre seu e-mail para receber 
nosso boletim eletrônico
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Trabalhadores promovem encontro 
para discutir realidade do Grupo

Cerca de 20 sindicalis-
tas que atuam em fábricas 
do Grupo Schaeffler/Con-
tinental no Brasil participa-
ram, nos dias 25 e 26, em 
Sorocaba, do 1° Encontro 
Nacional dos Trabalhadores 
do Grupo.

Durante dois dias, os tra-
balhadores discutiram as-
suntos pertinentes ao mun-
do do trabalho na empresa, 
de origem alemã. Participa-
ram representantes sindi-
cais das fábricas do Grupo 
em Sorocaba, Salto, ambas 
no estado de São Paulo; 
Camaçari, na Bahia; e Ma-
naus, Amazonas.

Entre as decisões do en-
contro está a criação de um 
boletim unificado, que deve 
uniformizar as informações 
entre os trabalhadores brasi-
leiros do Grupo Schaeffler.

Comparações
O Encontro contou com 

a participação de Manuel 
Campos, do IG Metal, Sin-
dicato dos Metalúrgicos da 
Alemanha. Ele explicou a 
realidade dos metalúrgicos 
da Europa e abriu um deba-
te sobre comparações com a 
situação dos trabalhadores 
no Brasil.

“As empresas, o Capi-
tal, estão se fundindo em 
grandes grupos com políti-
cas globalizadas. Para fazer 
frente a isso, os trabalhado-
res também precisam se unir 
em rede, se globalizar”, diz o 
presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Sorocaba, 
Ademilson Terto da Silva.

O vídeo-reportagem 
sobre o Encontro pode ser 
visto no site www.smetal.
org.br Sorocaba foi escolhida para sediar o 1º Encontro dos Trabalhadores da Schaeffler/Continental no Brasil
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SChaeffler

Trabalhadores da 
Metso aprovam PPr
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Os trabalhadores da 
Metso, instalada na zona 
industrial de Sorocaba, 
aprovaram proposta de 
PPR na última sexta-feira, 
dia 27, que deverá render 
em média R$ 2,2 mil para 
cada trabalhador. O bene-
ficio será pago em parcela 
única, em março do ano 
que vem.

Para o sindicalista Alex 
Sandro Fogaça, o destaque 
do PPR da Metso neste ano 

foi a mudança na forma de 
composição do valor do 
prêmio, que deixou de ser 
apenas proporcional ao sa-
lário para ter uma compo-
sição mista, com parte do 
valor fixo e parte variável 
conforme o salário dos 
funcionários.

“O Sindicato sempre 
defendeu valor de PPR 
igual para todos mas essa 
mudança já significou um 
avanço”, afirma Alex.

Funcionários da Flextronics 
rejeitam proposta de PPR

Os trabalhadores da 
Flextronics, fabricante de 
componentes eletrônicos 
em Sorocaba, reprovaram a 
proposta de PPR da empre-
sa na última segunda-feira 
(30). A rejeição ocorreu nas 
três assembleias realizadas 
na porta da fábrica, que 
emprega atualmente cerca 
de 5 mil trabalhadores.

 Depois de nove rodadas 
de negociações, a empre-

sa ofereceu R$ 1,3 mil de 
PPR, atingidas as metas. O 
Sindicato alertou a direção 
da fábrica que os trabalha-
dores estavam com uma 
expectativa de um PPR 
maior, mas que levaria a 
proposta à votação para os 
trabalhadores decidirem.

 Como previa o Sindi-
cato e a comissão interna 
de PPR, os trabalhadores 
rejeitaram a oferta da em-

presa em todos os turnos.
O sindicato agora aguar-

da agenda da empresa para 
marcar novas reuniões de 
negociação e pede que os 
trabalhadores continuem 
mobilizados.

“Como falamos na se-
mana passada, quem deci-
diu foram eles [trabalha-
dores], que se mostraram 
dispostos a lutar por um 
PPR melhor”, diz  Alex.
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Acordo com Sindicato prevê até R$ 2,2 mil por 
trabalhador das duas plantas da Metso em Sorocaba

Assembleias que rejeitam proposta patronal na Flextronics, em Sorocaba, aconteceram nas entradas de turnos nesta segunda, dia 30
Assembleias de trabalhadores aprovaram propostas de acordo na sexta, 27



O banco de currículos RH 
Factory, que surgiu da par-
ceria entre o Sindicato dos 
Metalúrgicos e a escola RH 
Treinare, já está mediando a 
colocação e recolocação de 
desempregados no mercado 
de trabalho sem custo para 
o candidato. A RH Factory 
atende no 2° piso do Sindi-
cato em Sorocaba e recebe 
currículos impressos e pelo 
e-mail bancocv.rhfactory@
terra.com.br. Mais informa-
ções (15) 3012-4800.

NOTAS RÁPIDAS

Colônia de Férias
As inscrições para os só-

cios e seus familiares ocupa-
rem a Colônia de Férias du-
rante o mês de outubro estão 
abertas e vão até o próximo 
dia 15. Se o número de ins-
critos superar o de vagas, ha-
verá sorteio no dia 17.

As inscrições devem ser 
feitas pessoalmente na sede 
do Sindicato em Sorocaba 
[rua Júlio Hanser, 140, Laje-
ado] das 8h às 18h. É obriga-
tória a apresentação do cartão 
de associado do Sindicato. 

Sindicato passa a veicular 
boleTim eleTRônico  

A imprensa do Sindicato 
dos Metalúrgicos começou, 
no dia 26, a enviar o bole-
tim eletrônico Semana On-
Line, com as notícias de 
destaque veiculadas no site 
www.smetal.org.br.

Além de links para os 
textos noticiosos, o boletim 
traz também acesso a ví-
deos e galerias de imagens 
produzidas pela imprensa 
do Sindicato.

Inicialmente, a Semana 
será enviada para os 180 
endereços que pediram, no 
site, o envio do boletim. 
Nos próximos dias, outros 
e-mails de contatos fre-
quentes com o Sindicato se-
rão incluídos na lista.

Para receber o boletim 
basta se cadastrar no cam-
po “newsletter”, na página 
inicial do site www.smetal.
org.br.

Não é Spam
Como se trata de envio 

de mensagem para grupos 
de contatos, alguns servido-
res de e-mail podem consi-
derar o boletim como spam 
e escondê-lo.

Nesse caso, é necessário 
acessar o “lixo eletrônico” 
ou “spam” e marcar a men-
sagem como segura. Ao fa-
zer isso apenas uma vez, a 
Semana passará a aparecer 
normalmente  na “caixa de 
entrada” do e-mail.

Pág. 7
Edição 612

Setembro de 2010
2010

Terceira idade comemora 
conclusão do curso de informática

Um grupo de 22 alunos 
com mais de 50 anos de ida-
de comemoram, na última 
sexta-feira (28), na sede de 
Sorocaba do Sindicato dos 
Metalúrgicos, a conclusão 
de mais um curso de infor-
mática básica.

Durante três meses, com 
aulas diárias e gratuitas ofe-
recidas pelo Sindicato, eles 
aprenderam a operar Word, 
Power Point, Excel e Access 
e a acessar a Internet.

Esta foi a quinta turma 
da Melhor Idade a aprender 
as noções básicas de infor-
mática em cursos oferecidos 

pelos metalúrgicos dentro 
do conceito Sindicato Cida-
dão, implantado pela cate-
goria em 1992.

Trabalho e Lazer
O casal votorantinense 

Maria Aparecida e Jair Lo-
pes, por exemplo, aposen-
taram o telefone para falar 
com os filhos e demais fa-
miliares. “Preferimos a in-
ternet. Mais prática e mais 
barata”, comenta ela. “Eu 
também uso para adminis-
trar meu negócio [um Bu-
ffet infantil].”, completa o 
marido.

Banco de Currículos

Curso de Inglês
O Sindicato dos Meta-

lúrgicos está com inscrições 
abertas para o curso de in-
glês, nas turmas jovens (en-
tre 9 e 13 anos) e adultos. As 
aulas para os jovens serão 
aos sábados, das 13h30 às 
15h30. Os adultos terão aulas 
às quartas-feiras, das 19h às 
21h. O início das aulas está 
previsto para este mês. Para 
sócios e dependentes, a men-
salidade custa R$ 60. Mais 
informações (15) 3013-8252 
ou pelo email ingles.sindica-
to@globomail.com.
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Novas turmas de informática estão com inscrições abertas; leia na Pág. 2

www.smetal.org.br
Para receber nosso boletim eletrônico 
cadastre seu e-mail no site:

Em enquete realizada na 
comunidade Piedade, da rede 
social Orkut, o metalúrgico 
Geraldo Camargo, o Geraldi-
nho, do PT, foi indicado como 
o vereador mais atuante, com 
47% dos votos, 32% a mais 
do que o segundo colocado, 
Adilson Castanho (PV). Tal 
resultado deve-se a atuação 
do parlamentar, que, em um 
ano e meio, conseguiu mais 
de um milhão de reais para 
serem aplicados em obras no 
seu município.

Vereador mais atuante

Sindicato começa a produzir reportagens em vídeo
Desde a última semana, a 

equipe de imprensa do Sindi-
cato dos Metalúrgicos passou 
a produzir reportagens em 
vídeo. As matérias, além de 
abastecer o próprio site da 
entidade [www.smetal.org.
br], também serão veiculadas 
pela TVT, o primeiro canal 
de televisão no Brasil dirigi-

do pelos trabalhadores, inau-
gurado no último dia 23, e na 
TVV, de transmissão a cabo, 
pelo canal 10 da Super Mídia, 
em Votorantim.

A programação da TVT 
será transmitida, inicialmen-
te, para 27 regiões de dez es-
tados. Em Sorocaba, ela pode 
ser vista pela rede NGT, ca-

nal de transmissão a cabo, ou 
pela internet: www.tvt.org.br.

Na primeira semana 
foram produzidas quatro 
reportagens: uma sobre 
a inauguração da própria 
TVT, duas sobre a 6ª Sesis-
pat e outra sobre o Encontro 
Nacional dos Trabalhadores 
do Grupo Schaeffler. Videos em www.smetal.org.br



2010Pág. 8
Edição 612
Setembro de 2010

Truco e pagode reúnem mais de 200 pessoas no clube

Mais de 200 pessoas, na 
grande maioria familiares 
de metalúrgicos, partici-
param no último domingo 
(29), de um torneio de tru-
co com arroz com frango 
seguido de uma tarde de 
pagode no clube de campo 
da categoria, no Éden, So-
rocaba.

O torneio – disputado 
em duplas - reuniu 70 jo-
gadores e foi vencido pela 
dupla Moacir Donizete de 

NOTAS RÁPIDAS

Lima (INA) e Israel Pauli-
no dos Santos (Dana). Cada 
um levou para casa um per-
nil e troféu.

José Rubens Ribeiro 
(INA)  e José Nilson (PDC, 
ZF) foram os vice-campe-
ões.  Além de troféus, eles 
levaram para casa 18 lati-
nhas de cerveja cada um.

Os terceiros colocados 
foram Claudinei de Souza 
Carvalho (Gimenez) e José 
Leite de Santana (Gime-

Visita a Diadema
O vereador Izídio de Brito 

(PT) visita nesta quarta-feira, 
dia 1º, a cidade de Diadema. 
Junto do secretário de Par-
cerias, Carlos Laino, Izídio 
será recebido pelo secretário 
de Meio Ambiente, Ricardo 
de Souza, que apresentará 
o projeto que remunera os 
catadores de materiais re-
cicláveis. O petista espera 
que, ao conhecer o modelo já 
praticado, a Prefeitura de So-
rocaba se convença de que a 
remuneração é algo possível.

Mercadante
Acontece em Sorocaba, 

neste sábado, dia 4, às 10h, o 
ato “Arrancada com Merca-
dante”. O evento, organizado 
pela Macrorregião de Soroca-
ba do Partido os Trabalhado-
res, contará com a presença do 
prefeito de Osasco e coordena-
dor da campanha da Coligação 
União para Mudar, Emídio de 
Souza. O encontro acontecerá 
no Clube Recreativo Central, 
que fica na Praça Coronel Fer-
nando Prestes, nº 43, Centro.

Passeio ciclístico encerra 
programação da 6ª Sesispat

Um passeio ciclístico 
pela zona norte de Soro-
caba, na manhã do último 
domingo, dia 29, marcou o 
encerramento da 6ª Sesispat 
(Semana Sindical de Saúde 
e Prevenção a Acidentes de 
Trabalho) promovida pelo 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba e Região.

Mais de cem ciclistas 
se concentram em frente 
ao hipermercado Carre-
four Chácara Sônia Maria 
e pedalaram até o parque 
Vitória Régia, região norte 
da cidade, onde houve as 
premiações e distribuição 
de brindes para os partici-
pantes. 

Eleições 2010
Em duas pesquisas realiza-

das na última semana, a can-
didata a presidente pelo PT, 
Dilma Rousseff, ampliou sua 
vantagem sobre o candidato 
tucano, José Serra. Segundo 
a pesquisa Datafolha, exposta 
no dia 26, a petista tem 49% 
das intenções de voto enquan-
to Serra aparece com 29%. Na 
pesquisa Ipobe, divulgada no 
sábado, 28, Dilma abre vinte 
e quatro pontos de vantagem, 
sendo a petista com 51% con-
tra 27% do tucano.

Eleições SP
Em pesquisa Ibope divul-

gada no último sábado, dia 28, 
o candidato do PT ao governo 
do estado de São Paulo, Aloi-
zio Mercadante, ganhou mais 
de 2 milhões e 700 mil votos, 
subindo assim, nove pontos 
percentuais, chegando a 23%. 
O candidato do PSDB, Geral-
do Alckmin, caiu três pontos 
e está agora com 47% da in-
tenção dos votos. 

Dupla Moacir Lima (INA) e Israel Paulino (Dana) venceu torneio de truco
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nez), que venceram Diego 
Rodrigo Soares Bastos (ZF) 

e Roberto Pereira Bastos 
(LUK), quartos colocados.

Vencedores do torneio recebem troféus das mãos de diretores do Sindicato
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O evento começou na 
última quarta-feira (25) na 
sede do Sindicato dos Me-
talúrgicos de Sorocaba e o 
tema deste ano foi “Corpo e 
Mente Sãos”.

Além de debates e pales-
tras sobre a saúde do traba-
lhador, a Sesispat também 
ofereceu uma série de ser-
viços gratuitos à população, 
como orientação nutricio-
nal e previdenciária, teste 
de glicemia e consultas com 
especialistas na ‘Carreta da 
Saúde’ (texto nesta pági-
na), que atendeu ao público 
em geral do dia 25 a 31 de 
agosto.

‘carreta da Saúde’ realizou mais de 600 atendimentos
Em parceria com o proje-

to Cies (Centro de Integração 
de Educação e Saúde) e com 
apoio de nove empresas, a 
‘carreta da saúde’, estaciona-
da no pátio do Sindicato do 
dia 25 até a última terça (31), 
ofereceu 642 atendimentos 
médicos gratuitos à popula-
ção sorocabana.

Entre os atendimentos 
de oftalmologia, mamogra-
fia, urologia, audiometria, 
esteira e ecocardiograma, a 
carreta realizou, inclusive, 
17 cirurgias de catarata. “Foi 

muito gratificante ver uma 
pessoa voltar a enxergar”, 
diz Jesael Marcolino Anhaia, 
um dos organizadores da 6ª 
Sesispat, que viabilizou a 
vinda da carreta.

A previsão era para 920 
atendimentos, “mas infeliz-
mente algumas pessoas mar-
caram consultas, mas falta-
ram”, completa Anhaia. 

O resultado da maioria 
dos exames já foi entregue. 
Somente o de mamografia 
que será entregue a partir do 
dia 15. 

As empresas que apoia-
ram a vinda da carreta foram: 
Intermédica, Metso, Wob-

ben, Edscha, Johnson Con-
trols; Cooper Tools, Grupo 
Schaeffler, Dana e Gerdau.
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A carreta foi resultado de parceria do Sindicato com projeto Cies, e apoio de empresas

Antes do passeio, 6º Semana de Saúde dos Metalúrgicos teve palestras e atendimento médico gratuito na sede de Sorocaba


