
No próximo domingo, 10 de 
outubro, os filhos de sócios do Sin-
dicato poderão usufruir de atrações 
gratuitas no Clube de Campo dos 
Metalúrgicos em comemoração ao 
Dia das Crianças. Na mesma data, 
serão inauguradas as novas pisci-
nas que o Sindicato construiu para 
os associados.

As atrações para crianças in-
cluem brinquedos infláveis, pintura 
facial, algodão doce e sorvetes. O 
evento será das 9h às 18h. O clube 
fica no bairro Éden, em Sorocaba. 

‘Vozes Periféricas’ 
movimenta Votorantim

Metalúrgicos da Edscha e 
Ipê Ligas conquistam PPR

ANP pede que população denuncie irregularidades

Filha de ex-assessor da Cut 
e do PT está desaparecida

Os trabalhadores da Eds-
cha, em Sorocaba; e da Ipê 
Ligas, em Araçariguama, 
aprovaram em assembleias na 
sexta-feira, dia 24, propostas 
de participação nos resultados 
(PPR) para este ano. 

Os trabalhadores da Eds-
cha vão receber R$ 1,1 mil 
de PPR em janeiro de 2011, 
referentes a seis meses de 
produção. Na Ipê Ligas, o 
primeiro PPR da história da 
fábrica será de R$ 900 por 
trabalhador.

Assembleia do G10 
na segunda, dia 4

Acidente  de trabalho causa queimaduras 
de 2º grau em funcionário da Metalur

Marcelo Camargo do 
Carmo, 23 anos, sofreu quei-
maduras de 2º grau quando 
operava um reservatório de 
alumínio na fundição Me-

A noite de encerramento do projeto Vozes Periféricas, 
dia 26, no jardim Tatiana, em Votorantim, atraiu um pú-
blico de 3 mil pessoas para a missa sertaneja e as apresen-
tações musicais. O evento cultural começou dia 21 e as 
demais atrações também tiveram grande público. 

Clube de Campo terá festa para 
crianças e reabertura de piscinas

Sulamita Scaquetti Pinto, 32 
anos, desapareceu em São Ber-
nardo do Campo no último dia 16. 
Filha de Moacyr Pinto, que foi as-
sessor do Sindicato dos Metalúrgi-
cos (CUT) e do deputado Hamilton 
(PT), em Sorocaba, Sulamita toma 
medicamentos cuja abstinência 
pode causar amnésia.

Como ela viveu em Sorocaba, 
nos anos 80 e 90, a família conside-
ra possível que ela esteja na região 
e pede que qualquer notícia sobre 
seu paradeiro seja informada pelo 
telefone (11) 6458-0704. 

Profissionais da Agência Nacional de Petróleo (ANP) estiveram na região de Sorocaba semana passada para fis-
calizar revendedoras de gás e postos de combustíveis. Houve interdição e autuações de revendas de GLP. Além 
disso, a ANP realizou palestras e pediu que a população denuncie irregularidades pelo telefone 0800-970-0267.
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Os patrões do G10 e a FEM/CUT se reúnem nesta quarta, dia 
29, para tentar chegar a um acordo salarial. Eventual proposta 
será votada dia 4, às 18h30, na sede do Sindicato em Sorocaba. 
Todos os metalúrgicos do grupo estão convidados.

Campanha Salarial

talur, em Araçariguama, às 
16h20 de segunda, dia 27. 
Uma válvula do equipamen-
to esguichou o alumínio a 
850ºC em sua perna esquer-

da, do joelho ao pé.
Marcelo passa bem, mas 

aguarda nova avaliação mé-
dica no hospital da Unimed, 
em São Roque.

Caderno com informações úteis ao eleitor no dia 3, 
domingo. Empresas são obrigadas a liberar traba-
lhador para votar, como usar a “cola”, por que vo-
tar em 2 senadores, e telefones para informações/
denúncias são alguns dos assuntos da edição.
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Está desaparecida, desde o último 
dia 16, a filha do ex-assessor do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de Sorocaba, 
e do PT, Moacyr Pinto, a esteticista 
Sulamita Scaquetti Pinto, 32 anos. A 
família reside na Vila Santa Terezi-
nha, em São Bernardo do Campo. 

Em nota, Moacyr afirmou nesta 
terça-feira, 28, que as buscas no ter-
reno onde foram encontrados objetos 
de Sulamita foram encerradas. O pai 
afirma, porém, que “mesmo não tendo 
informação segura de que ela foi vista 
saindo da mata, aumentam nossas es-
peranças de que ela possa ser encon-
trada em qualquer canto do país”.

Segundo a irmã da esteticista, Rosa 
Maria, Sulamita faz uso de remédio 
antidepressivo “e que a falta dele pode 
estar provocando falta de memória”. 

Metalúrgicos brasileiros da Gerdau 
participam de encontro na Espanha

Uma comitiva de 
sindicalistas brasileiros 
vai participar, na próxi-
ma semana, de um en-
contro do Comitê Mun-
dial dos Trabalhadores 
da Gerdau, em Bilbao, 
na Espanha. Três diri-
gentes sindicais meta-
lúrgicos da região de 
Sorocaba vão participar 
dos debates. São eles 
João de Moraes Farani 

e Clodoaldo Lisboa, de 
Sorocaba, e Gilberto 
Almeida Silva, de Ara-
çariguama.

Saúde e segurança 
no local de trabalho e 
reconhecimento do Co-
mitê Mundial de Traba-
lhadores pela empresa 
estão na pauta do en-
contro, que acontece de 
5 a 7 de outubro.

A previsão é que 

metalúrgicos da Gerdau 
de 9 países e dois con-
tinentes (Americano e 
Europeu) participem 
das discussões.

Durante o evento 
também será presta-
da homenagem a um 
trabalhador da Gerdau 
espanhola morto recen-
temente Vítima de aci-
dente de trabalho  (leia 
na página 8).

ANP pede que população 
denuncie irregularidades

Além das interdições 
e multas a revendedo-
ras de gás de cozinha 
(GLP), amplamente di-
vulgados pela imprensa, 
a Agência Nacional de 
Petróleo (ANP) também 
promoveu palestras em 
Sorocaba na semana 
passada. Os objetivos 
foram tirar dúvidas de 
consumidores e pedir 
ajuda da população na 
fiscalização de irregula-
ridades. 

As palestras, na úl-
tima quinta, dia 23, no 
hotel Sorocaba Park, 
foram ministradas por 
profissionais do primei-
ro escalão da agência. 
Houve muitos pedidos 
para que os participan-
tes ajudassem a divulgar 
o telefone da ANP.

A ligação para o 
0800 970 0267 é gra-
tuita e a população pode 
denunciar adulteração 

de combustíveis e falhas 
na segurança.

Dieese
O economista Fer-

nando Lima, da subse-
ção do Dieese dos Me-
talúrgicos de Sorocaba, 
assistiu às palestras e 
ficou surpreso com a 
qualidade das informa-
ções divulgadas. Por 
outro lado, Lima lamen-
tou a pouca participação 
popular “em um evento 
de tamanha importân-

cia para o consumidor, 
tanto do ponto de vista 
econômico quanto de 
segurança”.

Durante a fiscaliza-
ção na região de Soro-
caba a ANP interditou 
13 revendedoras de gás, 
emitiu 28 multas e apre-
endeu 4.690 botijões. 
Os maiores problemas 
foram falhas no arma-
zenamento. Não houve 
registros de adulteração 
em postos de combustí-
veis.

O complicado 
é a mídia se 
travestir de 

imparcial, de 
independente 

e, nas 
entrelinhas, 
nas pautas 
e edições, 
enganar a 
população

Enfim, honestidade?
Que os jornais, re-

vistas, rádios e tevês 
sempre tiveram lado 
boa parte das pessoas 
já sabe. Basta o lei-
tor, ouvinte ou teles-
pectador ter um pou-
quinho de percepção 
jornalística para notar 
como a mídia sempre 
foi tendenciosa. 

O grande proble-
ma é que ela se vende 
como independente, 
imparcial; a dona da 
verdade que não se 
contamina com o po-
der, com a corrupção, 
com nada. A mídia 
e alguns jornalistas 
se colocam como se 
estivessem acima 
do bem e do mal. E, 
infelizmente, para a 
maior parte da popu-
lação,  parecem ser 
neutras mesmo, sem 
partido. O que não é 
verdade.

Bastou o presi-
dente Lula se quei-
xar, dizer que parte 
da mídia se compor-
tava como partido 
político, que ela se 
revoltou. Para contra-
atacar,  elegeu o pre-
sidente como ditador, 
o igualou a Mussoli-
ni e escreveu, falou e 
mostrou uma série de 
infâmias. A principal 
delas é que o presi-
dente quer acabar 
com a democracia, 
instalar a ditadura e 
baixar a censura.

Mas a verdade é 
que a mídia precisa 

O complicado é a 
mídia se travestir de 
imparcial, de inde-
pendente, e, nas en-
trelinhas, nas pautas 
e edições enganar a 
população.

No último domin-
go, como uma deci-
são inédita na mídia 
disfarçada brasileira, 
porque na Europa é 
comum a mídia de-
clarar seu lado, o 
jornal O Estado de 
São Paulo tomou 
coragem e disse que 
apoia José Serra. 
Uma semana antes 
o ex-governador de 
São Paulo já havia 
dito que a imprensa 
havia escolhido Serra 
como seu represen-
tante.

Embora tardia, a 
decisão do Estadão 
é louvável. De agora 
em diante quem sabe 
a Folha de São Pau-
lo, a Rede Globo, a 
Bandeirantes, a Jo-
vem Pan, a TV TEM 
e a Rede BOM DIA e 
demais  conglomera-
dos de comunicação 
não tomem a mesma 
posição.

Seria louvável, 
democrático e mui-
to mais honesto se a 
imprensa se decla-
rasse sua predileção 
social, ao invés de 
tentar, a cada edição, 
enganar a população 
para construir uma 
opinião pública que 
mais lhe agrada.

de apenas duas coisas. 
Primeiro de um novo 
marco regulatório, afi-
nal, o que está em vi-
gência foi elaborado 
em 1962, portanto, há 
quase  50 anos, quan-
do o cenário da comu-
nicação no Brasil era 
outro. 

O que o presidente 
Lula prega, e que con-
sideramos legítimos 
e democrático, é que 
os veículos de comu-
nicação – rádio, jor-
nal, revistas, televisão 
e portais – assumam 
suas posições políticas. 
Que digam que apitos 
tocam.

É legítimo que cada 
veículo represente seu 
seguimento, sua par-
cela social, como a Fo-
lha Metalúrgica nunca 
negou que defende os 
interesses dos trabalha-
dores e o pensamento 
dos sindicatos filiados 
à CUT.
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Não houve ocorrências em postos de combustíveis, mas revendedoras de 
gás foram interditadas na região
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Quem tiver informações sobre Sulamita deve entrar 
em contato pelo telefone (11) 6458-0704

GaSolina e GáS de Cozinha   

Sulamita morou em Sorocaba 
na metade dos anos 80 e 90, o que 
torna a cidade familiar a ela.
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Brasil vai às urnas domingo e pode 
eleger a primeira mulher presidente
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Acontece neste do-
mingo, das 8h às 17h, 
mais uma eleição. No 
Estado de São Paulo 
estarão em jogo a elei-
ção de 70 deputados 
federais, 94 deputados 

estaduais, dois sena-
dores, um governador 
e um presidente da 
República. As eleições 
acontecem simultane-
amente em 27 estados 
e no Distrito Federal.

Pela primeira vez na 
história, uma mulher 
chega à disputa com 
chances reais de se 
eleger a presidente da 
República, inclusive 
no primeiro turno.

O Sindicato dos Me-
talúrgicos preparou este 
encarte para ajudar o tra-
balhador e sua família a 
se orientarem no dia da 
votação. São dicas, con-
selhos e informações 

que podem ser úteis e 
muito importantes na 
hora da sua decisão.

Trabalhador, no pró-
ximo domingo vote e 
fortaleça a sua classe e 
a democracia.

A chefe de cartório Laurinda de Negreiros confere uma das urnas da 137ª zona eleitoral de Sorocaba

Telefones úteis
Se você tiver alguma dúvida ou problema durante as eleições, consulte um dos cartórios eleitorais de Sorocaba 

137ª zona eleitoral - 3222-0675 
271ª zona eleitoral - 3221-5844
342ª zona eleitoral - 3222-6646
343ª zona eleitoral - 3222-2119
356ª zona eleitoral - 3222-2177
357ª zona eleitoral - 3321-3077

Se o problema tiver caráter poli-
cial, você pode recorrer à Polícia 
Militar pelo 190 e Polícia Civil no 
3222-2525, plantão sul, e  3223-
1155, plantão norte. Em caso de 
acidentes você deve acionar o Samu 
pelo 192 e Bombeiros pelo 193.
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O metalúrgico que 
foi convocado pela 
Justiça Eleitoral para 
trabalhar nestas elei-
ções como mesário 
ou qualquer outra 
função terá direito a 
folgar dois dias após 
o pleito. Os dias a 
serem tirados de fol-
ga serão negociados 
diretamente entre 
o trabalhador e sua 
chefia.

Para ter o direito, Convocados pela Justiça Eleitoral para trabalhar nas eleições têm direito a dois dias de folga
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Trabalhador mesário tem direito a folga
no domingo, no fi-
nal do expediente, 
ele deve pegar um 
atestado junto aos 
representantes dos 
cartórios eleitorais 
no próprio local onde 
ele trabalhou.

Se o cidadão foi 
convocado para tra-
balhar e faltar, sem 
apresentar justificati-
va, poderá ser multa-
do pela Justiça Elei-
toral.

São 400 mil 
Em Sorocaba, 407.075 eleitores estão ap-
tos a votarem nestas eleições. As votações 
começam às 8h e terminam às 17h. As 
1.084 urnas eletrônicas que registrarão 
os votos dos sorocabanos estarão distri-
buídas em 134 locais de votação.

Justificativa
Os eleitores de outras cidades que estive-
rem a passeio em Sorocaba poderão fazer 
as justificativas de voto em qualquer um 
dos 134 locais de votação. Se ele não pu-
der fazer a justificativa no domingo, deve 
procurar o cartório eleitoral da sua cidade 
logo após as eleições para justificar a au-
sência e evitar multas.

Lei Seca
Até o fechamento desta edição, teça-feira, 
às 22h30, a Justiça Eleitoral não havia bai-
xado resolução sobre a Lei Seca (regula-
mentação da venda de bebidas alcoólicas). 
Se ocorrer como nas eleições passadas, a 
Lei Seca poderá não ser baixada.

Sem criança
A Justiça Eleitoral aconselha a não levar 
crianças pequenas para o local de vota-
ção. Em certos horários e locais pode ha-
ver filas e causar desconforto à criança e 
ao eleitor.

Boca-de-urna não
A Justiça Eleitoral proíbe o trabalho de bo-
ca-de-urna. Quem for pego pode ser deti-
do e responderá acusação à Justiça Eleito-
ral. Candidatos e cabos eleitorais também 
não podem fazer transporte de eleitores. 
Se você flagrar boca-de-urna ou qualquer 
outra irregularidade denuncie.

Último dia
Dia 30, quinta-feira, é o último dia para o 
eleitor tirar a segunda via (reimprimir) do 
título de eleitor. Se você está sem título, 
procure o cartório eleitoral da sua cidade 
até às 17h para tirar o documento. Sem tí-
tulo, você poderá ser impedido de votar.

Título e foto
Nestas eleições a Lei obriga o eleitor a 
apresentar dois documentos na hora de 
votar: o título de eleitor mais um docu-
mento com foto. Portanto, antes de sair de 
casa, não deixe de verificar sua documen-
tação. 

Bandeiras
O eleitor pode votar usando bandeira, 
broche ou outro adereço de partido ou 
candidato. A manifestação, porém, deve 
ser silenciosa para não se caracterizar bo-
ca-de-urna. A boca-de-urna é proibida.

Leve uma cola
A Folha Metalúrgica publica na página 
seguinte cédulas-colas que você deve usar 
para votar. Antes de sair de casa, marque 
os números do seu candidato para não es-
quecer, recorte-a e a leve consigo. “O uso 
da cola é permitido e recomendado pela 
Justiça Eleitoral. Ela ajuda o eleitor a votar 
com mais rapidez e confiança”, comenta 
Laurinda Ana de Negreiros, chefe de car-
tório [137ª zona eleitoral] de Sorocaba.  
Não confie apenas na memória. Por isso, 
recorte e leve a cola metalúrgica preen-
chida ou outro modelo de cola com os nú-
meros de todos os seus candidatos.

Preferência
Idosos, gestantes, mães com filho de colo 
e portadores de deficiência física têm 
preferência na hora da votação. Se hou-
ver fila em sua sessão, procure um secre-
tário. Ele o encaminhará diretamente aos 
mesários para que seja atendido prefe-
rencialmente.

Dicas  para votar

www.SmEtAL.org.br



Empresa tem que liberar 
o trabalhador para votar

Além de obrigação, o 
voto é um direito de todo 
cidadão com idade acima 
de 16 anos. Se ele estiver 
de serviço no dia das elei-
ções, a empresa é obriga-
da liberá-lo para que ele 
possa exercer o seu direi-
to.

A Justiça Eleitoral não 
limita tempo, mas diz que 
a empresa tem que liberar 
seus empregados o tempo 
suficiente para que eles 
possam votar.

Caso a empresa negue 
a liberação, o empregado 
deve ligar para um dos 
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Caso a empresa tente cercear seu direito de votar; denuncie na hora (telefones pág 3)
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Ao chegar à seção, es-
pere sua vez com título e 
documento com foto nas 
mãos. Ao entrar na seção, 
apresente os documen-
tos ao mesário e aguarde 
a liberação da urna. Ao 
chegar à urna, digite os 5 
números do candidato a 
deputado estadual, espere 
aparecer a foto dele e em 
seguida aperte a tecla ver-
de para confirmar.

Em seguida começa a 
votação para deputado fe-
deral. São 4 números. As-
sim que aparecer a foto, 
aperte novamente a tecla 
verde para confirmar.

A 3ª e 4ª votações são 

para senadores, que é re-
presentado por 3 dígitos. 
Você pode votar em dois 
candidatos. Se você der 
os dois votos ao mesmo 
candidato, o segundo 
voto será anulado.

A 5ª votação é para 
governador. Após digi-
tar os dois números e 
conferir a foto, aperte a 

tecla  confirma. 
A 6ª e última votação é 

para presidente. Você di-
gita os 2 dígitos, confere 
a foto e outra vez aperte a 
tecla verde confirma.

Se durante uma das 
votações você errar o nú-
mero, basta apertar a te-
cla laranja [corrige] e rei-
niciar a mesma votação.

Como votar

cartórios eleitorais – te-
lefones na página 3 – e 
fazer a denúncia para que 
promotores e juízes en-

trem em contato imedia-
tamente com a empresa 
para que esta faça a libe-
ração.

Conselho ao trabalhador
A diretoria do Sindica-

to dos Metalúrgicos toma 
a liberdade de aconselhar 
os trabalhadores a vota-
rem em candidatos que 
representam a sua classe.

Atualmente, dos 513 
deputados federais em 
Brasília, apenas 60 re-
presentam a classe tra-

balhadora. Os demais 
representam banqueiros, 
empresários e ruralistas.

É por isso que ques-
tões importantes, como 
a redução da jornada de 
trabalho, por exemplo, 
não são aprovadas no 
Congresso.

Só com bancadas par-

lamentares – deputados 
estaduais e federais – 
comprometidas com os 
interesses dos trabalha-
dores que a nossa classe 
será contemplada.

Portanto, antes de vo-
tar, veja se seu candidato, 
seja a presidente, a go-
vernador, ao senado ou a 

deputado, representa, de 
fato, sua classe ou se ele 
é contra os seus interes-
ses.

Boa eleição!

Sindicato dos 
Metalúrgicos de 

Sorocaba e Região

A Justiça não só permite como recomenda ao eleitor levar a “cola” com seus candidatos
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Recorte as colas abaixo e use-as na hora de votar
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O senador Aloizio Mer-
cadante, candidato ao Go-
verno de São Paulo pelo 
PT, disse, durante visita 
a Sorocaba, na segunda-
feira (27), achar positivo 
quando um meio de comu-
nicação assume que apoia 
uma candidatura, como 
fez o jornal O Estado de 
São Paulo na edição do 
último domingo. “É mais 
democrático”, frisou.

Na edição de domingo, 
o jornal fez duras críticas 
ao presidente Lula e as-
sumiu apoio ao candida-
to tucano para “evitar um 
grande mal ao País”.

No Brasil a grande 
mídia sempre defendeu 
os candidatos da elite, 
mas nunca assumiu aber-
tamente. O apoio vem 
como noticias desfavorá-
veis contra quem ela quer 
prejudicar e com notícias 
boas em favor de quem 
ela apoia.  

Mercadante ainda de-
fendeu uma política de 
recuperação das ferrovias, 
fim dos pedágios abusi-
vos e maior investimento 
para o interior do Estado 
de São Paulo com apoio 
das políticas públicas do 
governo federal.

Para Mercadante mídia deve 
assumir que tem candidatos

O candidato do PT ao governo de São Paulo esteve em Sorocaba nesta segunda, dia 27
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Ficha Suja
A lei da Ficha Limpa foi aprovada, mas 
quem decide se ela vale para estas elei-
ções ou só a partir da próxima eleição é o 
STF (Supremo Tribunal Federal). A vota-
ção começou semana passada, mas o pla-
car terminou empatado, em 5 a 5, porque 
o 11° ministro do SFF está afastado. Esta 
decisão pode sair entre quarta e sexta-fei-
ra. Fique atento e não vote em Ficha Suja.

Aqui tem
Por falar em Ficha Suja, tem candidato em 
Sorocaba enquadrado nesta lei e poderá 
ser declarado inelegível se o STF disser 
que a lei valerá já para estas eleições. Fi-
que atento. A decisão pode sair até sexta. 
Não vote em Ficha Suja.

Eleições pelo rádio
Para manter o trabalhador informado, 
o Sindicato dos Metalúrgicos participa, 
como colaborador, das coberturas jor-
nalísticas das eleições de domingo com 
as rádios Cacique (1.100 AM e 96,5 FM), 
Jovem Pan (91,1 FM) e Super FM (105,9). 
Sintonize uma dessas emissoras e fique 
por dentro do maior evento da democra-
cia brasileira.

Caminhadas
Até sábado estarão permitidas caminha-
das, carretas, uso de auto-falante móvel e 
distribuição de material de propaganda, 
santinhos e demais materiais impressos.  

Sem segundo turno
Últimos levantamentos de todos os ins-
titutos de pesquisas apontam vitória de 
Dilma Rousseff, candidata do Presidente 
Lula, no 1° turno. Em média, Dilma supera 
a soma dos demais candidatos em 10 pon-
tos percentuais. Confirmando-se os núme-
ros, Dilma será eleita domingo a primeira 
mulher a chegar à Presidência do Brasil.

Voto secreto
O voto é secreto e o eleitor não é obrigado 
a revelar a ninguém. Se alguém disser que 
tem meios de saber em quem você votou, 
denuncie-o à Justiça Eleitoral.

Não abra
Se você receber e-mail do TSE ou TREs 
sobre qualquer assunto referente as elei-
ções, não abra, pois pode ser vírus. O TSE 
e os TREs não se comunicam com os elei-
tores através de e-mails. 
 

Posso votar nulo?
Pode. Mas o voto nulo (ou em branco) 
pode representar um protesto do eleitor, 
mas é um protesto perigoso. Anular o voto 
significa abdicar do direito de escolher e 
permitir que outro faça a escolha.

Com segundo turno
No estado de São Paulo os institutos apon-
tam o contrário. Os últimos levantamen-
tos mostram que o ex-governador Geral-
do Alckmin caiu e que a soma dos demais 
candidatos já se iguala ao percentual do 
candidato tucano. Se os números se man-
tiverem, em São Paulo haverá segundo 
turno entre Alckmin e Mercadante.

Dois senadores
No domingo serão realizadas seis votações 
na seguinte ordem: deputado estadual, 
deputado federal, duas votações para se-
nador, governador e presidente. A escolha 
de dois senadores se dá porque em uma 
eleição o Senado se renova em um terço: 
27 cadeiras; na outra eleição, dois terços: 
54 senadores, dois por cada estado. Nes-
tas eleições a renovação no Senado será 
de dois terços.

Dos candidatos
Desde 48 horas antes até 24 horas de-
pois da eleição é proibida qualquer pro-
paganda política no rádio ou na tele-
visão incluído, entre outros, as rádios 
comunitárias e os canais de televisão que 
operam em UHF, VHF e por assinatura.  
A realização de comícios ou reuniões pú-
blicas também é proibida neste período.

voto consciente

Eleições 2010



Metalúrgicos de mais duas 
empresas conquistam PPR
Os trabalhadores da 

Edscha, em Sorocaba, e da 
Ipê Ligas, em Araçarigua-
ma, são os mais recentes 
metalúrgicos da região a 
conquistarem o programa 
de participação nos resul-
tados (PPR) deste ano. As 
assembleias que aprovaram 
as propostas aconteceram 
na sexta-feira, dia 24. 

Os trabalhadores da Eds-
cha vão receber R$ 1,1 mil 
de PPR em janeiro de 2011, 
referentes a seis meses de 
produção.

A diretoria do Sindicato 
aponta a mudança do ano 
fiscal na empresa como um 
avanço no acordo. Antes 
da proposta, o ano fiscal da 
Edscha, inclusive para pa-
gamento de PPR, era conta-
do de junho a julho do ano 
seguinte. Agora, passa a ser 
de janeiro a dezembro.

Araçariguama
Já os trabalhadores da 

fundição Ipê Ligas, em Ara-
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Clube de Campo
As atrações do Clube de 

Campo dos Metalúrgicos 
estarão suspensas neste do-
mingo, dia 3. O clube, que 
estará fechado durante todo 
o dia por conta das eleições, 
voltará a funcionar normal-
mente na próxima quarta-
feira, 6. As piscinas, que es-
tão fechadas devido a baixa 
temporada, serão reabertas a 
partir do dia 10 de outubro. 

Trabalhadores da Edscha, em Sorocaba, aprovaram proposta de acordo por seis meses em assembleia dia 24
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çariguama, comemoram a 
conquista do primeiro PPR 
na empresa.

Com aproximadamente 
60 trabalhadores, a empresa 
vai pagar R$ 900 de parti-
cipação nos resultados por 

funcionário. A primeira par-
cela sai dia 30 de setembro.

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos destaca o apoio dos 
trabalhadores e das comis-
sões internas para chegar 
aos acordos. “Mantendo a 

mesma união, os metalúr-
gicos das duas empresas 
podem conquistar um PPR 
ainda mais substancial em 
2011”, afirma Ademilson 
Terto, presidente do Sindi-
cato. 

Taça Papagaio
Devido às eleições, não 

haverá, neste domingo, 3, a 
quarta rodada da 6ª Taça Pa-
pagaio de futsal. O torneio é 
exclusivo para metalúrgicos 
sócios do Sindicato. A nova 
data para a rodada será defi-
nida na próxima semana. Fi-
que atento a próxima edição 
da Folha Metalúrgica e ao 
www.smetal.org.br. Apro-
veite e cadastre seus e-mails 
no site do Sindicato para re-
ceber o boletim eletrônico.  

Fogo-de-chão
A equipe do Banco de 

Alimentos de Sorocaba agra-
dece a presença de todos os 
metalúrgicos que compare-
ceram a barraca instalada na 
9º Ceagesp em Flor, realiza-
da no último fim de sema-
na.  A ONG, que vendeu o 
churrasco ‘fogo-de-chão’ na 
Ceagesp, arrecadou fundos 
para a entidade, que atende 
a mais de 20 mil sorocaba-
nos carentes. O evento foi 
um sucesso em vendas.

Convenção de Prensas
Dirigentes dos sindica-

tos metalúrgicos filiados à 
FEM-CUT/SP e empresá-
rios assinaram no último dia 
24, na sede da Federação das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo (FIESP), a renovação 
da Convenção Coletiva de 
Melhorias nas Condições de 
Trabalho em Prensas e Equi-
pamentos (CCTP) similares 
até 2012. A Convenção tem 
o objetivo de diminuir o ín-
dice de acidentes de traba-
lho e conscientizar sobre a 
importância de investir em 
equipamentos de segurança. 

Após semanas sem diálo-
go, os patrões do Grupo 10 
marcaram nova negociação 
com a Federação Estadual 
dos Metalúrgicos da CUT 
(FEM), nesta quarta-feira, 
dia 29, na sede da Fiesp, na 
Capital. 

A expectativa da FEM é 
que desta vez o grupo con-
corde em ceder um reajuste 
salarial de pelo menos 9%, 
que foi o percentual con-
quistado nos demais grupos 
metalúrgicos.

Por isso, o Sindicato con-
voca todos os trabalhadores 
do G10 na região para uma 
assembleia na sede de So-
rocaba na segunda-feira, dia 
4, às 18h30, para analisar e 
votar eventual proposta de 
acordo.

A data-base dos meta-
lúrgicos venceu dia 1º de 
setembro. A FEM negocia 
com seis grupos patronais. 
Apenas o G10 continua sem 
acordo coletivo nesta cam-
panha salarial.

G10 marca negociação para esta quarta, 29

Tecsis (foto), Wobben, Nipro e Dental Morelli são algumas das empresas do G10
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NOTAS RÁPIDAS

O metalúrgico Marce-
lo Camargo do Carmo, 23 
anos, sofreu queimaduras 
de 2º grau quando operava 
um reservatório de alumí-
nio na fundição Metalur, 
em Araçariguama, na tarde 
de segunda, dia 27. O tra-
balhador foi levado ime-

diatamente ao hospital da 
Unimed, em São Roque, 
onde até a tarde de terça, 
28, continuava internado à 
espera de nova avaliação 
médica.

Marcelo trabalha na 
Metalur há um ano, como 
ajudante geral, e há poucos 

dias passou para a função de 
“Operador de Panela”. Ele 
manuseava o equipamento 
às 16h20 desta segunda-
feira quando, sem saber que 
o reservatório estava cheio, 
abriu uma válvula que es-
guichou o alumínio a 850º 
em sua perna esquerda, do 

joelho ao pé. 
Para o sindicalista Antô-

nio C.Martins da Cunha, o 
ritmo de trabalho na empre-
sa está acelerado, o que au-
menta o risco de acidentes. 
O Sindicato vai cobrar me-
didas de segurança e novas 
contratações na Metalur.

Trabalhador tem perna queimada  
com alumínio incandescente

metalur

Foguinho

Segunda, dia 4, tem assembleia às 18h30 no Sindicato para votar eventual proposta
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Um ato contra a “Im-
prensa Golpista” reuniu, no 
último dia 23, comunicado-
res de mídias alternativas, 
sindicalistas, integrantes de 
movimentos sociais e estu-
dantis e políticos de partidos 
ligados à esquerda, na sede 
do Sindicato dos Jornalis-
tas do Estado de São Paulo. 
Uma comitiva de Sorocaba, 
incluindo metalúrgicos, par-
ticipou do ato que, segundo 
organizadores, requereu ape-
nas o respeito à população.
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Mesmo com chuva, a 
missa e as apresentações 
musicais de sertanejo raiz, 
que marcaram o encerra-
mento da segunda edição 
do projeto Vozes Periféri-
cas, no último domingo, 
26, reuniram 3 mil pessoas 
no jardim Tatiana, na peri-
feria de Votorantim.

O projeto Vozes Peri-
féricas realizou atividades 
do bairro de 21 a 26 de 
setembro. A programação 
incluiu oficinas de vídeo, 
fotografia, pintura e dese-
nho, entre outras.

Somente as oficinas 
infantis atraíram mais de 
600 crianças. Na noite do 
dia 25, as apresentações 
de sertanejo universitário 
tiveram um público supe-
rior a mil pessoas.

Outra atração foi  
o campeonato de hip  
hop, nas categorias de  

Dia 10 tem festa das crianças e reabertura das piscinas
No próximo domingo, 

10 de outubro, vésperas do 
Dia das Crianças, os filhos 
e filhas de associados do 
Sindicato terão à disposição 
uma série de atividades no 
Clube de Campo dos Me-
talúrgicos. Na mesma data, 
serão inauguradas as novas 
piscinas que o Sindicato 
construiu para os sócios.

As atrações para crian-
ças incluem brinquedos in-
fláveis, pintura facial, algo-
dão doce e sorvetes. Tudo 
gratuito.

Já a inauguração das no-
vas piscinas abre a alta tem-
porada. A partir dessa data 
os sócios poderão contar 
com quatro piscinas: uma 
semi-olímpica, de 25x13m 
(325m2); uma média, de 
14x7 metros (98 m2) e cer-
ca de 1,20 m de profundida-
de; uma infantil, de 20m2; e 
uma para bebês, de 15m2.

O evento será das 9h às 
18h. O clube fica na av. Vic-
tor Andrew, 4.100, Éden, 
Sorocaba. Informações pelo  
telefone: (15) 3225-3377.

Golpismo da mídia

A partir de outubro os sócios e dependentes passam a contar com quatro piscinas

Projeto que oferece atrações culturais e colhe depoimentos de moradores nos bairros tem o apoio do Sindicato dos Metalúrgicos
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popping e b-boy.
O evento foi realizado 

no patio da Paróquia Nos-
sa Senhora do Carmo e as 
fotos produzidas por Bru-
na Tunes durante as ativi-
dades ficarão na igreja até 
o dia 05 de setembro.

Ponto de Cultura
O projeto Vozes Peri-

féricas é derivado do pro-
grama “Ponto de Cultura”, 
do governo federal. Os co-
ordenadores do projeto na 
região são o Sindicato dos 
Metalúrgicos e a Associa-

ção Cultura Votorantim.
A primeira edição 

aconteceu no final de julho 
na Zona Norte de Soroca-
ba. O próximo destino do 
“Vozes” será o município 
de Piedade, em data a ser 
agendada.

Sindicalização
A equipe de sindicaliza-

ção dos metalúrgicos visita 
nesta sexta-feira, dia 1°, as 
empresas Icoa e Gold Tire. 
As visitas são feitas sempre 
nos intervalos de refeição. 
Aproveite e fique sócio do 
Sindicato. Fortaleça sua ca-
tegoria profissional e tenha 
acesso a serviços e convê-
nios exclusivos.

Boletim eletrônico
Continua aumentando o 

número de metalúrgicos ca-
dastrados no site do Sindica-
to para receber o boletim ele-
trônico com notícias sobre 
sindicalismo, economia, po-
lítica e cultura, entre outras. 
O informativo, que se cha-
mava “Semana On Line” em 
suas primeiras edições, agora 
se chama “SMetal On Line”. 
Para receber, gratuitamente, 
basta inscrever seu e-mail no 
site www.smetal.org.br, no 
campo “newsletter”.

O filme Lula, o Filho do 
Brasil, representará o país 
na disputa por uma das va-
gas da categoria de melhor 
filme estrangeiro do Oscar 
2011. A escolha, por una-
nimidade, foi anunciada no 
último dia 23, na Cinemate-
ca Brasileira, em São Pau-
lo. Para a categoria, o Brasil 
disputará uma vaga com 95 
países. Os filmes que irão 
concorrer à premiação se-
rão anunciados no dia 25 de 
janeiro de 2011.

Lula, o Filho do Brasil

ponto de Cultura

Evento cultural movimenta 
periferia de Votorantim

Encerramento do Vozes Periféricas reúne 3 mil pessoas no jardim Tatiana

Clube de Campo

NOTAS RÁPIDAS

Os trabalhadores 
da Gerdau em todo 
o mundo fizeram um 
minuto de silêncio no 
dia 6 de setembro, em 
protesto contra a mor-

te de um metalúrgico da 
empresa na Espanha, ví-
tima de um acidente de 
trabalho.

Aitor C., de 28 anos, 
morreu na fábrica de Ba-

sauri, no último dia 29 de 
agosto. Aitor era traba-
lhador temporário e foi 
esmagado por uma má-
quina.

O acidente será um dos 

assuntos do Encontro 
Mundial dos Traba-
lhadores da Gerdau, 
que acontece na próxi-
ma semana na Bilbao 
(leia na página 2).

Acidente de Trabalho mata metalúrgico da Gerdau na Espanha 
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