participação nos resultados

Repercussão

Lideranças sindicais
e religiosas comentam
Folha Metalúrgica 617

Jesus Vicente

Metalúrgicos da Jabil
conquistam primeiro PPR

Os trabalhadores da Jabil, fábrica de componentes eletrônicos em Sorocaba, aprovaram a proposta
negociada com a empresa
pelo Sindicato e por uma
comissão interna durante
assembleia realizada nesta
terça-feira, dia 26.
A Jabil emprega 400
funcionários, está instalada às margens da Castelinho, e é a primeira vez que
ela paga o PPR.
PÁG. 3

FÉ E CULTURA

Edição da
semana passada
tratou de
avanços para a
categoria e uso
da religião nas
eleições PÁG. 7

Notas

Clube abre domingo

Editorial

Compare
você também
Internet

PÁG. 2

Começa a 20ª Jornada de Santos Reis em Sorocaba
Folia de Reis da Vila Formosa em Sorocaba vai até janeiro de 2011

Página do Sindicato
tem novos atrativos

Vídeos e redes sociais são destaques
no site www.smetal.org
PÁG. 8

PPR

Próxima reunião com
Tecsis será nesta 5ª

Negociação do dia 22 avançou, mas foi
inconclusiva
PÁG. 3

PÁG. 3

Sede de Araçariguama
terá torneio de game

PÁG. 3

PESQUISA

Dilma abre 17% de
vantagem sobre Serra

Levantamento CNT/Sensus foi divulgado
nesta quarta-feira, 27
PÁG. 3

ELEIÇÕES
ELEIÇÕES 2010
2010

PSDB x PT : veja quadro comparativo dos governos

FHC/Serra
FHC/Serra

x

Lula/Dilma
Lula/Dilma

E mais:
- Logomarca da Petrobrax custou R$5 milhões

-Serra cortou ‘Escola da Família’ em SP

-Direitos trabalhistas estão em jogo nas eleições

-Serra quer mais ProTec e menos ProUni
PÁGs. 4 e 5
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A diretoria do
Sindicato dos Metalúrgicos está confiante que o trabalhador, ao ler atentamente esta edição
da Folha Metalúrgica, vai compreender porque a entidade não poderia ficar
omissa nestas eleições presidenciais.
Assumir o apoio à
Dilma é obrigação
de uma instituição
que se propõe a defender e ampliar os
direitos dos metalúrgicos e da classe
trabalhadora.
A maioria das
matérias, reportagens e tabelas desta
edição demonstram
os avanços que os
trabalhadores brasileiros tiveram nos
últimos anos. Não
se trata apenas de
opinião. O material
é farto em números,
datas, fatos.
Também recomendamos que o
leitor dedique um
tempo à tabela comparativa entre os governos FHC e Lula
(págs. 4 e 5). Afinal,
mais do que pessoas, são modelos de
governo que estão
em disputa. Serra
era braço direito de
FHC entre 1995 e
2002. Dilma é influente no governo
Lula e por isso foi

“Em 2002, a
esperança
venceu o
medo. Em
2010, a
verdade vai
vencer a
mentira”
escolhida candidata.
Nosso Sindicato,
bem como a CUT, não
podem se calar diante
da ameaça de perder
os avanços trabalhistas, sociais e econômicos conquistados
nos últimos anos.
Também não podemos
ficar omissos sendo
que Serra nos lembra
uma série de medidas
tucanas para “flexibilizar” direitos dos
trabalhadores, como
a Emenda 3, o pacote
trabalhista (...).
Por ter certeza de
nossas posições políticas e das informações
comparativas
que
trazemos ao público,
assinamos nossa publicação. Não apelamos para apócrifos,
boletins de autoria
desconhecida ou correntes difamatórias
de origem incerta na
internet.
Aliás, se não bastassem os avanços
sócio-econômicos
representados
por
Lula/Dilma, contra o
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passado tenebroso
que identificamos
em FHC/Serra, o
comportamento lamentável dos tucanos nestas eleições
também nos força a
deixar clara a nossa
preferência pela petista.
Desde
1989
(Lula x Collor), um
candidato do PT
à presidência não
sofria ataques tão
covardes e mentirosos quanto Dilma
enfrenta nestas eleições de 2010. Os
expedientes usados
pelos adversários
da petista são imorais. As encenações
do Serra, então, são
vergonhosas.
Desse tipo de
estratégia eleitoral
apelativa e infame
não pode sair nada
de bom para o Brasil.
Concordamos
plenamente
com
uma expressão usada no encontro de
artistas pró-Dilma,
no dia 19. Há controvérsias se o autor
é o teólogo Leonardo Boff ou a cantora
Alcione, mas a frase resume bem esta
campanha:
“Em 2002, a esperança venceu o
medo. Em 2010, a
verdade vai vencer
a mentira”.

Informativo semanal do Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba e Região

Sede Sorocaba:
Rua Júlio Hanser, 140.
Tel. (015) 3334-5400
Sede Iperó:
Rua Samuel Domingues, 47, Centro.
Tel. (15) 3266-1888
Sede Regional Araçariguama:
Rua Santa Cruz, 260, Centro.
Tel (11) 4136-3840
Sede em Piedade:
Rua José Rolim de Goés, 61,
Vila Olinda. Tel. (15) 3344-2362
Site: www.smetal.org.br
E-mail: diretoria@smetal.org.br
Impressão: Gráfica Taiga
Tiragem: 38 mil exemplares

Em qualquer país
democrático, o valor
do salário mínimo não
é definido por uma “canetada” do presidente.
O reajuste tem que respeitar a lei aprovada no
parlamento. Tem que
respeitar também o Orçamento previsto para
2011.
Com base nesses argumentos, o presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba
e Região, Ademilson
Terto da Silva, afirma
que a promessa de Serra
de implantar um salário
mínimo de R$ 600 já
em 2011 é demagogia.
“É uma tentativa desesperada do tucano de
agradar ao eleitorado de
baixa renda, com o qual
o partido dele nunca se
preocupou”.
“O que o presidente

Foguinho

Compare você também

Mínimo de R$ 600 é demagogia

Para Terto, ‘é uma tentativa desesperada do tucano de agradar ao eleitorado’

da República pode fazer
– e isso o Lula fez e a
Dilma vai continuar – é
implantar uma política
de valorização do salário
mínimo, articulada com
o Congresso Nacional.
Foi por isso que o mínimo teve 64% de reajuste acima da inflação
nos últimos oito anos”,
lembra o sindicalista.
Uma entrevista à imprensa no último dia 18,
o ministro do Trabalho e
Emprego, Carlos Lupi,

confirma os comentários de Terto. O ministro
ressaltou que o salário
mínimo de 2011, por
força da lei atual, será
reajustado com base no
Produto Interno Bruto
(PIB) do País e da inflação medida pelo Índice
Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC).
“Assim, dos R$ 510 atuais, passará para R$ 538,
no mínimo, dependendo
do que o Congresso discutir”, afirmou.

Tucano não é exemplo
para a segurança pública
O candidato tucano
à presidência da República, José Serra, se declara o ‘salvador da pátria’ no que diz respeito
à segurança pública no
Brasil. Porém, os governos tucanos em São
Paulo são péssimos
exemplos nesse setor.
Em maio de 2006,
na gestão de Geraldo Alckmin (PSDB),
aconteceu a maior
onda organizada de
violência realizada por
uma facção criminosa
(PCC) da história do
estado. O governo fi-

cou acuado e a população, aterrorizada.
Os ataques começaram dia 12 e duraram
mais de uma semana.
Até hoje é incerto o número de mortes entre
policiais, criminosos e
civis inocentes. Os números de vítimas fatais
variam de 150 até 500.
Cláudio Lembo (PFLDEM) era o governador interino.
Em outubro de
2008, no governo do
próprio José Serra, milhares de policiais civis
e militares se confron-

taram nas ruas de São
Paulo, gerando cenas
chocantes para a população. Mais de vinte
policiais ficaram feridos, alguns à bala. Os
policiais civis estavam
em greve por melhores
salários e condições de
trabalho.
A polícia federal,
sob o comando de Lula,
tem feito operações
exemplares. A equipe
está valorizada e motivada. Já as policias
militares e civis são de
responsabilidade dos
governos estaduais.

Idealizadora do PT chama atenção
para possível armação tucana
A filósofa Marilena Chauí, uma das
idealizadoras do PT,
alerta para uma possível armação tucana
durante último comício de Serra, dia 29,
em São Paulo.
Ela disse que um
conhecido seu “ouviu um diálogo” em
que duas pessoas diziam que, no comício de Serra no dia
29, um grupo vesti-

do com camisetas do
PT atacaria os militantes tucanos para jogar
a culpa nos petistas.
As cenas seriam
usadas na TV e no programa de José Serra
sem que a campanha
petista tivesse tempo
de responder.
Marilena fez o alerta na segunda (25) durante ato na USP em
apoio a Dilma Rousseff.

Para exemplificar o caso, ela disse
que se tratava de um
novo caso Abílio
Diniz.
Em 1989, na reta
final das eleições,
vestiram um seqüestrador do empresário com a camiseta
do PT. O desmentido só ocorreu após a
eleição de Fernando
Collor, que venceu
Lula.
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Começou na última sexta-feira (22) a 20ª jornada
da Companhia de Santos
Reis da Vila Formosa. A 1ª
apresentação foi no Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba, colaborador da folia
há mais de 15 anos.
A folia sorocabana antecipa a saída da andança,
de dezembro para outubro,
para poder percorrer cerca
de 30 bairros e visitar mais
de 500 casas.
Originalmente, as folias
saem no dia 25 de dezembro, “mas como só podemos sair nos fins de semana
e temos uma enormidade
de casas para cantar, temos
que antecipar a saída”, diz
o mestre e puxador da folia,
José Coppi.
A andança prossegue até
o dia 8 de janeiro, quando
o grupo promove a festa da
chegada no clube Parana-

Jesus Vicente

Folia de Reis da Vila Formosa
deu largada à 20ª jornada

O Clube de Campo da categoria, no Éden, em Sorocaba, estará aberto domingo,
segunda e terça-feira, feriado
de Finados. Na quarta e quintafeira ele estará fechado e volta
a funcionar normalmente na
sexta-feira, dia 5. A rodada da
6ª Taça Papagaio, porém, será
suspensa neste domingo, dia
31, em virtude das eleições.
Mais informações pelo telefone (15) 3225-3377.

Colônia em dezembro

Foliões da Compahia de Santos Reis de Vila Formosa se apresentaram no Sindicato dos Metalúrgicos na última sexta, dia 22

zinho, Vila Formosa, zona
norte de Sorocaba.
Origem e significado
A Folia de Reis é uma
manifestação folclórica de

cunho católico e de origem
portuguesa. Ela chegou ao
Brasil pelas mãos dos Jesuítas e ao longo dos séculos se
espalhou por várias regiões
do país.

Segundo a fé católica, a
Folia de Reis representa a
andança que os três reis magos – Gaspar, Baltazar, Belchior – fizeram para visitar
o Menino Jesus.

Foguinho

Trabalhadores aprovam PPR na Jabil

Votação ocorreu na última terça-feira (26) em assembleia em frente a fábrica

Os trabalhadores da Jabil, fábrica de componentes eletrônicos instalada na
Zona Industrial de Sorocaba, aprovaram na última
terça (26) a proposta de
PPR da empresa para o ano
fiscal 2010/11.
Pelo acordo, o valor mínimo do benefício será de
R$ 1,8 mil. A Jabil emprega, aproximadamente, 400
trabalhadores.
Para o diretor sindical
Joselito Mansinho, a união
dos operários foi funda-

mental para que a empresa negociasse diretamente
com o Sindicato e com os
funcionários de Sorocaba.
“Antes vinha tudo determinado de Minas [Gerais],
onde a empresa tem outra
planta”, diz Mansinho.
Segundo o diretor sindical, o acordo de PPR aprovado nesta terça ainda não
contempla a política sindical defendida pelo Sindicato dos Metalúrgicos, “mas
já é um avanço”, avalia o
sindicalista.

pesquisas

Há 3 dias das eleições, Dilma abre 17 pontos sobre Serra
Pesquisa
Sensus/
CNT divulgada na
quarta-feira (27) mostra Dilma Rousseff
(PT) com 17,2% percentuais à frente do
tucano José Serra. Ela
aparece com 58,6%
dos votos válidos contra 41,4% de Serra.
O levantamento foi
feito entre os dias 23 e

Abertura do clube

25 e ouviu 2 mil pessoas
em 136 municípios brasileiros.
Em relação à pesquisa
anterior do mesmo instituto, divulgada em 20 de
outubro, Dilma aumentou a distância do tucano
de 5,6% para 15,2%. Na
ocasião Dilma aparecia
com 52,8% dos votos
válidos contra 47,2% de

Serra.
Durante visita a Recife (PE), na terça, Serra
minimizou os resultados
das últimas pesquisas e
desqualificou os institutos. “As pesquisas estão
furadas. Sabemos que há
outras que são compradas, como a Vox Populi
e Sensus. Há um abuso
de pesquisa no Brasil e

elas influenciam muito o voto”, reclamou o
candidato.

As inscrições para uso
da colônia de férias da categoria no mês de dezembro,
inclusive Natal e Ano Novo,
começam no próximo dia 3
e vão até 16 de novembro. O
período de permanência para
o feriado de Natal será do dia
22 ao dia 26 de dezembro e o
sorteio, para este período, será
no dia 23/11. A permanência
para o Ano Novo será de 29
de dezembro a 2 de janeiro e
o sorteio será no dia 24/11. Os
sorteios serão na sede de Sorocaba e às 19h. Mais informações (15) 3334-5402.

Game em Araçariguama
A sede do Sindicato em
Araçariguama promove no
próximo dia 7, a partir das 9h,
o 1° Torneio de Game para
os metalúrgicos sócios e seus
dependentes daquela região.
Não haverá limite de idade e
o primeiro, segundo e terceiro
colocados serão premiados.
As inscrições estão abertas e
vão até às 18h de sexta, dia
29. As inscrições são gratuitas
e podem ser feias pelo telefone (41) 4136-3840.

Tecsis

Reunião nesta
quinta volta a
discutir PPR

Está marcada para esta
quinta-feira, dia 28, mais
uma reunião entre Sindicato,
Comissão Interna de PPR e
a direção da Teccis para uma
nova rodada de negociação
de PPR dos trabalhadores.
Na última semana houve
uma reunião, as negociações
avançaram, mas não ao ponto
de se formalizar propostas.
A diretoria do Sindicato
alerta os funcionários para a
necessidade de união entre
eles em todas as plantas.
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Uma comparação que
Apenas algumas datas da tabela abaixo não estão atualizadas até 2010. Há institutos de medição social ou econômica
que fecham seus balanços anualmente ou a cada dois anos. Nesses casos, foram utilizados os balanços mais recentes.

FHC/Serra

Assunto

Economia
Salário Mínimo

Lula/Dilma

R$ 200 ou US $81 ou 1 cesta básica (SP) em 2002

R$ 510 ou US$ 300 ou 2,4 cestas básicas (SP) em 2010 (Dieese)

5 milhões de empregos de 1995 a 2002

15 milhões de empregos de jan de 2003 a set 2010.
Pela 1 vez o Brasil tem mais empregos formais do que informais

Em 2002, a taxa de desemprego era 9,2%

Em setembro de 2010, já tinha caído para 6,2%

12,53% no ano de 2002

4,3% no ano de 2009

US$ 60,3 bilhões em 2002

US$ 152,9 bilhões em 2009

US$ 16 bi em 2002

US$ 275 bi em 2010

US$ 41,75 bilhões em 2002

Lula pagou a dívida em 2005 e hoje o Brasil é credor do FMI
(emprestou R$ 10 bi para a instituição em 2009)

1.439 pontos em 2002

206 pontos em set. 2010

A taxa era de 11,9% da população em 2002

A taxa havia caído para 9,6% em 2009

Uma (1) nova universidade pública federal
criada

15 novas universidades federais em 8 anos,
além de 124 novos campi de universidades já existentes
(como é o caso da UFSCar em Sorocaba) 19 a cada 1 mil em 2007

Emprego formal
Desemprego
Inflação
Exportações
Reservas
internacionais
Dívida com FMI
Risco Brasil

Educação
Analfabetismo
Universidade

Ensino Técnico

Não existia o programa para estudantes universitários de baixa renda
De 1995 a 2002 foram criadas 11 escolas técnicas
federais

Orçamento
do MEC

O Orçamento do Ministério da Educação de 1995
a 2002 foi de R$ 214,8 bilhões

De 2003 a 2010 o Orçamento foi de R$ 317, 2 bilhões

97,7 milhões de toneladas em 2002

148 milhões de toneladas em 2010 (a maior safra da história)

Eletricidade

Programa ‘Luz no Campo’ fez 290 mil ligações
de energia elétrica na área rural brasileira

Agricultura
Familiar

Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf) de FHC/Serra:
R$ 2,4 bilhões em 2002

O Programa ‘ Luz para Todos’
realizou 2,5 milhões de ligações elétricas no campo
Pronaf de Lula/Dilma: R$ 16 bilhões em 2010;
Programa de Aquisição de Alimentos, criado por
Lula, garante a compra da produção de 92.642
pequenos agricultores brasileiros; Estimula a compra de safra da
agricultura familiar pelos municípios para uso em merenda escolar.

Prouni

O Prouni concedeu 750 mil bolsas de estudos
De 2003 a 2010: 214 escolas técnicas
(aumento de 250% no total de escolas técnicas do Brasil)

Agricultura
Safra de Grãos

Segurança Pública
Recursos para
segurança

Em 2002, último ano de FHC, o governo federal
destinou R$ 906,9 milhões para a segurança

Em 2010 estão sendo investidos
R$ 3,3 bilhões na área pelo governo Lula

Política Urbana
Habitação

Os recursos aplicados em habitação foram de 7
bilhões em 2002

Em 2009, foram 63,3 bilhões.
Além disso, o governo criou o programa Minha Casa Minha Vida
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interessa ao trabalhador
Assunto

FHC/Serra

Lula/Dilma

Desenvolvimento social
Miséria

Nos mandatos de FHC, cerca de 2 milhões de
brasileiros saíram da linha da miséria

Pobreza

Em 2002, 44,7% da população brasileira era
considerada pobre

No governo Lula, até julho 2010, mais de
23 milhões de brasileiros haviam saído da miséria absoluta
Em 2009, o índice de pobreza caiu para
29,7% da população. No período Lula, mais de 30 milhões
de brasileiros saíram da pobreza e foram para a classe média

Em 2002, o governo FHC aplicou 2,3 bilhões na
soma de todos os programas de transferência de
renda para famílias carentes
Em 2002, o Benefício de Prestação continuada
Idosos e deficientes (BCP) teve verba de R$ 3,4 bilhões e atendia 1,6
milhão de pessoas
Não havia Centros de Referência de Assistência
Assistência Social
Social

Em 2010, o governo Lula investiu
R$ 14,7 bilhões somente no programa Bolsa Família

Programas sociais

Combate à Fome

Atualmente o programa tem
3,3 milhões de beneficiários e recursos de R$ 20 bilhões
De 2003 a 2010 foram abertos 7 mil CRAS
e foi criado um Sistema Único de Assistência Social

Nada consta

O Brasil está no topo do ranking mundial em combate à fome (ONG
Action Aid) e o programa Fome Zero é referência em diversos países

12,5% em 2002

4,8% em 2008

Saúde
Desnutrição infantil
Mortalidade infantil
Saúde da Família

Taxa de 24,3 mortes por 1 mil nascidos vivos em
2002
Em 2002, eram 4.163 municípios atendidos por
16.734 equipes

19 a cada 1 mil em 2007
Em 2010, são 5.275 municípios e 31.500 equipes

SAMU 192

O serviço de urgência não existia no governo FHC

Em 2010, são 1.956 ambulâncias do SAMU nas principais cidades

Farmácia

Nos últimos anos de FHC, o Ministério da Saúde
destinava R$ 660 milhões ano para distribuição
de medicamentos no SUS. A política de genéricos
começou com Itamar, e não com FHC/Serra.

Em 2010, essa verba é de R$ 2,36 bilhões.
No governo Lula também foi criada a Farmácia Popular.
FONTES: Conversa Afiada/Paulo Henrique
Amorim/Liderança do PT na Câmara/Carta Maior

AVALIAÇÃO DOS GOVERNOS
NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO
FHC
2002
31%

LULA
2010
83%

OBS: Essa
modalidade de
pesquisa mede
o percentual dos
brasileiros que
consideram o
governo bom ou
ótimo na época em
questão
Fonte: Datafolha
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Com as desculpas de
“modernizar o Brasil” ou
superar crises mundiais
(iniciadas na Rússia e nos
Tigres Asiátios, por exemplo), a dupla FHC/Serra
investiu contra os direitos
trabalhistas várias vezes entre 1995 e 2002. Os casos
mais conhecidos são o Pacote Trabalhista de 1998; as
Medidas Provisórias (MP)
de flexibilização, em 2000;
e o Artigo 618 da CLT, em
2001.
Não satisfeitos, em 2007,
durante o governo Lula,
os deputados demotucanos
aprovaram no Congresso a
famigerada Emenda 3. Lula
vetou a proposta de ataque
contra direitos históricos
da classe trabalhadora. O
movimento sindical saiu às

ruas para defender o veto
do Presidente.
O pacote trabalhista (Lei
9061/98 e MP 1709/98) implantou o banco de horas,
a suspensão de contrato de
trabalho e estimulou a contratação por prazo determinado, entre outras medidas
de flexibilização trabalhista.
Em 2001, os tucanos tentaram alterar o artigo 618
da CLT, para permitir que
contratos individuais “oferecidos” pelos patrões aos
empregados se tornassem
superior aos direitos trabalhistas garantidos em lei. A
ideia era permitir a flexibilização de férias, 13º salário,
horas-extras, etc.
Com a Emenda 3, os demotucanos queriam permitir

Foguinho

História recente registra ataques de
tucanos contra direitos dos trabalhadores

Mobilização popular impediu que tucanos retirassem direitos já conquistados pelos trabalhadores

ao patrão que transformasse
seus funcionários com carteira assinada em “pessoas

Eles queriam a Petrobrax
no lugar da Petrobras
Serra nega, mas a tentativa dele e do então presidente Fernando Henrique
de privatizar a estatal Petrobras, em 2000, pode ser
conferida em uma rápida
busca na internet sobre os
principais jornais do país
em dezembro daquele ano.
A Folha de São Paulo de
26 de dezembro, por exemplo, anunciou que a mudança de nome para Petrobrax
já estava oficializada e que
a intenção era tornar a marca mais atraente para os estrangeiros (potenciais compradores da companhia).
Os gastos com a mudança do nome chegaram a R$
70 milhões, sendo R$ 5 milhões somente para a criação de uma nova logomarca
da empresa pública, menos
identificada com a bandeira
do Brasil. O presidente da

estatal, Henri Philippe Reichstul, nomeado por FHC,
posou para fotos em frente
à nova logomarca.
Mobilização e recuo
A mobilização de movimentos populares e de
sindicatos (especialmente
dos petroleiros), aliado às
denúncias de deputados e
senadores do PT, fizeram o
governo demotucano recuar.
Não fosse essa ação
popular e política, a Petrobras hoje seria Petrobrax e
as riquezas do Pré-Sal não
seriam dos brasileiros, mas
sim de algum grupo empresarial estrangeiro.
Essas conseguiram
Os tucanos engavetaram
a Petrobrax na esperança
que fossem reeleitos em
2002 para reativar o pro-

Atenção para Globoserra
O alerta de Marilena Chaui
sobre a suposta armação de
tucanos, que se vestiriam de
petistas para arrumar briga
em comícios do Serra na vés-

pera da eleição, pode parecer
exagero. Mas depois que a
Globo manipulou a edição da
bolinha de papel na cabeça do
Serra dia 20 - e ainda criou,

Tentativa de venda da marca foi
destaque na imprensa no final de 2000

cesso de privatização. Mas
a mesma sorte não tiveram
a Vale do Rio Doce, a Telebras e a Light, que foram
privatizadas. No governo de
São Paulo os tucanos também venderam o Banespa e
a Nossa Caixa.

dia 21, uma imagem de um
rolo de fita crepe (de meioquilo!) atingindo a careca do
tucano – nada é impossível
para a matilha!

jurídicas” (PJ). Dessa forma, o trabalhador perderia
direito também às férias, ao

13º, aos adicionais, licença
gestante, participação nos
resultados, etc.

Jornalistas da Globo vaiam Ali Kamel
após matéria do ‘rolinho de fita crepe’
Em artigo ao blog “Escrevinhador”, o jornalista
Rodrigo Vianna relatou o
clima de constrangimento
na TV Globo de São Paulo quando, na noite da última quinta-feira, dia 21,
foi ao ar a matéria em que
Ali Kamel (chefão geral
de jornalismo da Globo)
tentou desmentir o SBT e
a Record, que mostraram
imagens de uma bolinha de
papel atingindo a cabeça
de José Serra, candidato do
PSDB e da Globo à presidência da República.
Após o vexame da noite anterior, Kamel arranjou uma imagem tosca de
uma suposta bobina de fita
crepe indo em direção ao
candidato, e chamou um
amigo dele, o perito Ricardo Molina, para comprovar
sua tese.
A reportagem tinha sido
editada no Rio e a equipe
da Globo SP não tinha a
menor idéia sobre seu conteúdo.
Segundo Vianna, quando a matéria foi ao ar, a
imensa redação da Globo
de São Paulo – que acompanhava a reportagem em
silêncio pelos monitores –

desmanchou-se num enorme uhhhhhhhhhhh! Mistura de vaia e suspiro coletivo
de incredulidade.
Vergonha
“Boas fontes – que mantenho na Globo – contamme que o constrangimento
foi tão grande que um dos
chefes de redação da sucursal paulista preferiu fechar
a persiana do “aquário”
(aquelas salas envidraçadas...) de onde acompanhou
a reação dos jornalistas.
O chefe preferiu não ver”,
afirma o jornalista.
Terminado o telejornal,
os editores do “JN” em
São Paulo recolheram suas
coisas, e abandonaram a redação em silêncio – alguns
cabisbaixos.
O artigo de Vianna
conta ainda que, na sexta
de manhã, uma jornalista
com muitos anos na casa
dizia aos colegas: “sinto
vergonha de ser jornalista,
sinto vergonha de trabalhar
aqui”.
A integra do artigo “O
dia em que até a globo vaiou
Ali Kamel” foi reproduzida
por diversos sites e blogs
confiáveis da internet.
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Edição 617 da Folha Metalúrgica chama
atenção de lideranças sindicais e religiosas
A edição 617 da Folha Metalúrgica, que
circulou semana passada
entre a categoria, cha-

mou a atenção de líderes sindicais e religiosos
pelo conteúdo considerado, por eles, de grande

importância para os metalúrgicos e seus familiares, tanto no sentido econômico quanto político.

Uso da religião

Crescimento da categoria

Tiago Almeida do Nascimento, diretor sindical e catequista na
paróquia Santa Maria dos Anjos, Pq. Vitória Régia, Sorocaba.

Importância econômica

Entre os assuntos que
chamaram a atenção,
destaque para pelo menos sete reportagens vei-

culadas nas páginas 2, 3
e 4.
Veja, abaixo, os depoimentos desses líderes.

“Considerei a reportagem ‘Categoria metalúrgica na região
cresceu 92,9% no governo Lula’ de extrema importância. Os trabalhadores precisavam saber o quanto a política do Governo Lula
foi determinante para os metalúrgicos. No período em que estive
na presidência [do Sindicato, final dos anos 90, era FHC] todo
dia a gente tinha que ir a uma fábrica negociar direitos dos trabalhadores porque a fábrica estava fechando. A categoria chegou a
ficar reduzida para menos de 18 mil trabalhadores”.
Carlos Roberto de Gáspari, ex-presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba e Região

“Além das reportagens econômicas, a Folha Metalúrgica foi feliz ao abordar temas religiosos que
têm pautado a disputa presidencial
deste ano. Os católicos e evangélicos não aceitam serem usados pelo
candidato tucano com boatos caluniosos sobre a candidata petista. A
Dilma é uma mulher de princípios e
nós estamos com ela”.

Para mim, a reportagem ‘Reajuste salarial dos metalúrgicos
injeta R$ 110 milhões na economia regional’ chamou a atenção.
O texto mostrou a importância econômica que a categoria tem.
Espero que agora ela [categoria] também mostre sua importância
na política elegendo Dilma. Só a Dilma pode dar continuidade a
esse bom momento econômico iniciado pelo governo Lula”.
Geraldo Titotto Filho, ex-presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba e Região

Debate religioso

“Como trabalhador metalúrgico, gostei da abordagem econômica e, como homem de Deus e pastor evangélico, gostei, também, da
reportagem ‘Católicos e evangélicos reagem ao oportunismo religioso de Serra’. A religião não
pode ser usada politicamente de
forma enganosa, como faz Serra.
A população precisa ser alertada
quando isso acontece. Essa exploração religiosa das eleições pela
oposição é mais um dos motivos
que me levam a apoiar Dilma”.

Debate religioso 2

“Infelizmente a campanha do Serra levou o debate para o terreno religioso. Isso é perigoso, pois gera uma certa intolerância
religiosa entre católicos e evangélicos, que, por sinal, convivem
muito bem . Além disso, ao priorizar a religião, a oposição fugiu
do debate de temas importantes, como política externa e redução
de jornada de trabalho. Por fim, em um governo petista, conseguiremos encaminhar melhor nossas reivindicações. Esses são alguns
dos motivos que me levam a apoiar Dilma Rousseff.
João Evangelista de Oliveira, líder católico e diretor do
Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região

João Batista Vasque, diretor do Bando de Alimentos, ex-diretor sindical e pastor da Igreja Cristã Sorocaba e Votorantim.

Serra reduz programa que beneficia
Serra prefere
alunos e que reduz vandalismo
Protec ao ProUni
Foguinho

As primas Juliana Aparecida de Paula e Lucimara
Silva são duas, entre milhares
de jovens de Sorocaba, beneficiados por programas sociais do governo Lula ou por
política pública do Estado,
implantada a partir de uma
proposta do deputado Hamilton Pereira (PT).
Lucimara, hoje enfermeira, fez o curso na PUC entre
2004 e 2007 graças ao programa Escola da Família, criado
a partir de um projeto de lei de
Hamilton. “Se não fosse este
programa, não tinha como eu
ter estudo”, diz ela.
Como integrante do programa, ela pagava os estudos
com atividades à comunidade nas escolas estaduais nos
fins de semana. Além disso, o

Foguinho

Universidade x ofício

Juliana: comprou apartamento pelo
Minha Casa Minha Vida

Lucimara: fez enfermagem pelo
programa Escola da Família

programa reduzia o vandalismo nas escolas.
“Infelizmente, Serra reduziu drasticamente o programa
assim que assumiu o governo”, lamenta o deputado.
Juliana, com a economia
nos estudos devido ao Escola da Família, pôde comprar

um apartamento pelo programa Minha Casa, Minha Vida.
“Para mim foi maravilhoso.
Tudo de bom que aconteceu
na minha vida”, diz.
Políticas assim mudam a
vida das pessoas e fazem o
país crescer com mais igualdade social.

José Serra, candidato do
PSDB, não assume abertamente, mas acena que, se
eleito, deverá priorizar um
tal de Protec – Programa
de Ensino Técnico (a ser
criado por ele) em lugar
de continuar investindo no
ProUni – que permite ao
estudante de baixa renda
cursar universidade.
O que está escondido por trás da proposta
do Serra é uma discriminação contra filhos
de trabalhadores, que
é praticada pela elite brasileira há séculos.
Para a elite tradicional, o trabalhador merece

aprender apenas um ofício,
para aumentar a reserva
de mão-de-obra braçal do
País. Assim, o filho do torneio mecânico deve aprender, no máximo, a operar
um torno de CNC.
Essa elite não quer o
acesso do trabalhador ao
conhecimento amplo e
universalizado, proporcionado pelo ensino superior.
Esse conhecimento, só os
filhos deles devem ter.
O ProUni
Criado em 2004, o
ProUni concedeu bolsas
de estudos para 750 mil
estudantes de baixa renda.
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Página do Sindicato vai ter links com
3 rádios para cobertura das eleições

Edição que manipula: Compare
a integra das reportagens da
Globo e do SBT

Lideranças do PT repudiam
calúnias contra a Dilma

Sindicalistas e dirigentes do PT
na região de Sorocaba falam
sobre boatos

Hamilton agradece votos de
metalúrgicos nas eleições

O deputado estadual reeleito e
ex-dirigente sindical agradece
votos da categoria

Religioso, Chalita condena
boatos contra Dilma

O deputado eleito Gabriel Chalita, do PSB, fala sobre a onda de
boatos e mentiras contra Dilma

ou pelo ícone
na página inicial
de www.smetal.org.br

ou pelo ícone
na página inicial
de www.smetal.org.br

Inscreva-se em nosso
canal no Youtube

youtube.com/smetalsorocaba
ou pelo ícone
na página inicial
de www.smetal.org.br

e divulgação de vídeos
Papel, bobina...ou papelão do
Serra?

twitter.com/smetalsorocaba

facebook.com/smetalsorocaba

SMetal intensifica produção
Companhia de Santos Reis vai
visitar centenas de casas até
janeiro de 2011

Siga-nos no twitter

Seja nosso amigo
no Facebook

A exemplo do que
ocorreu no 1º turno, nas
eleições deste domingo,
dia 31, o internauta poderá acompanhar a cobertura
jornalística, em três rádios
que poderão ser ouvidas
no site do Sindicato dos
Metalúrgicos (www.smetal.org.br)
O Sindicato dos Metalúrgicos firmou parcerias
com as rádios Jovem Pan,
Cacique AM e SuperFm.
Os links para a programação vão estar na página
principal do site.

Folia de Reis da vila Formosa
deu largada à 20ª Jornada

SINDICATO
ON-LINE

O setor de comunicação
do Sindicato dos Metalúrgicos (Imprensa Smetal) tem
aumentado a produção de
vídeos-reportagens, com 2 a
5 minutos de duração, sobre
eventos de interesse da categoria e da sociedade.
Os vídeos são exibidos
no site do Sindicato e, com
freqüência, a TVV (de Votorantim) e a TVT (da região
do ABC) têm colocado as reportagens da Imprensa SMetal em suas programações.
Além da produção própria, a página do Sindicato
na Internet têm divulgado
alguns vídeos e reportagens
de terceiros que tratam de
assuntos do momento, como
a entrevista do deputado e
religioso Gabriel Chalita
(PSB) à TV Record, na qual
o parlamentar católico repudia a onda de boatos contra a
candidata Dilma.

Assista aos vídeos no site

www.smetal.org.br

www.smetal.org.br
o portal do metalúrgico

Armação de Serra e Globo vira
top de comentários no twitter
Os cerca de 8 milhões de
brasileiros membros da rede
social twitter, na internet,
estão cada vez mais habituados com o uso das chamadas
hashtags, que são palavras
repetidas por grande número
de internauta. Essas palavras
são precedidas do símbolo #.
Nos últimos dias da semana passada, as hashtags
brasileiras que ficaram em
primeiro lugar foram #serrarojas e #globomente.
O #serrarojas foi utilizado como crítica ao fato
do candidato Serra ter feito
tomografia após ser atingido
na cabeça por uma bolinha
de papel durante campanha
no Rio de Janeiro, dia 20. O
médico do tucano recomen-

dou 24 horas de repouso por
causa da “lesão”.
Já o #globomente foi
uma forma de repúdio ao
fato da TV ter classificado o
episódio como “agressão de
petistas contra Serra”, sem
mostrar imagens do episódio. Diante da repercussão
negativa, no dia seguinte,
21, a Globo mostrou uma
gravação de celular, na qual
mal aparece um estranho
“rolo de fica crepe” suspenso perto da cabeça do tucano. A cena foi classificada
como montagem por vários
blogs e sites de notícias.
No início desta semana,
#serramente era o campeão entre os tuiteiros no
Brasil.

Assine grátis
nosso boletim eletrônico
Duas edições semanais via e-mail
do informativo SMetal On-Line
Para receber, basta digitar seu e-mail na janela
‘newsletter’, na página inicial de www.smetal.org.br
Atenção: nos primeiros dias após o cadastro, caso
o boletim não apareça na sua caixa de entrada de
e-mails, verifique seu lixo eletrônico. Como se trata
de envio em grande quantidade, alguns servidores
podem considerar a mensagem como “spam”. Nesse
caso, selecione o boletim e clique na opção “não é
lixo eletrônico” ou “não é spam”.

