
Preconceito de tucana

População de Sorocaba cresce 
15% e número de residências, 48%

ElEiçõEs 2010 

Segundo dados 
praticamente fina-
lizados do IBGE 
em Sorocaba, pelo 
Censo 2010, a cida-
de tem pouco mais 
de 570 mil habitan-
tes, o que representa 
um crescimento de 
15,6% em relação ao 
levantamento ante-

rior, em 2000, quan-
do foram apurados 
493 mil moradores 
no município.

Já o número de  
moradias aumentou 
bem mais nos últimos 
10 anos. No Censo an-
terior foram registra-
das 135.171 residên-
cias, contra 200.740 

este ano (crescimento 
de 48,5%).

O Sindicato dos 
Metalúrgicos abriga 
um dos núcleos do 
Censo em Sorocaba. A 
entidade cedeu sala e 
infra-estrutura, como 
internet e telefone, 
para um grupo de re-
censeadores.

Danilo vence torneio de 
futgame em Araçariguama

Banco de Alimentos recebe 
4,3 toneladas em doações

Sindicato garante conquistas  
na Metalex, do grupo Votorantim

O Grupo Votoran-
tim comprou, recen-
temente, a fundição 
Metalex, em Araça-
riguama, que antes 
pertencia ao grupo 
Metalur. 

Nas primeiras ne-
gociações com a nova 
direção da empresa, o 
Sindicato conquistou 
um PPR de R$ 1.950, 
que serão pagos em 
dezembro. A propos-
ta foi aprovada em 

Verdade vence mentira – Para lideranças sindicais, a eleição de Dilma Rousseff para 
presidente da República, no dia 31, após a petista ter sido vítima de infâmias e calúnias, representa 
a vitória da verdade contra a mentira no Brasil. Comemoração local foi no Sindicato (foto).

Até recentemente, empresa de Araçariguama era do grupo Metalur
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Metalúrgicos da Difran terão 
até 25% de reajuste salarial

Danilo Fonseca, 14 
anos, filho do metalúr-
gico Wilson, funcioná-
rio da ‘Martins’, venceu 
o 1º Torneio de Futebol 
em vídeogame realiza-
do na sede do Sindica- 
to em Araçariguama, no 
último domingo, dia 7.

 O vice-campeão foi 
Renato Mathias Junior, 
13 anos. Os principais 
prêmios foram um 
console de Playstation 
2 e um celular MP12. 
Renato Aparecido da 
Silva, 20 anos, foi o ter-
ceiro colocado.

O Dia Nacional da 
Coleta de Alimentos, 
realizado em Sorocaba 
no último sábado, dia 
6, resultou na arreca- 
dação de 4,3 toneladas 
de produtos alimen- 
tícios que foram doa-
dos ao Banco de Ali-

mentos da cidade.
A ação beneficente 

envolveu dezenas de 
voluntários, que pedi-
ram doações em três 
supermercados de So-
rocaba. O ‘Dia da Cole-
ta’ aconteceu em 37 ci- 
dades brasileiras.

Resultado de uma 
negociação do Sindi-
cato com a empresa 
sobre grade de salários, 
a maioria dos metalúr-
gicos da Difran, em So-
rocaba, terá entre 4,5% 
e 25% de aumento nos 
salários. 

Os salários na Di-
fran estavam defasa-
dos em relação a outras 
fábricas do setor. Mas 
o acordo sindical be-
neficiou, já a partir do 
último mês de outubro, 
150 dos 230 trabalhado-
res da empresa.

Internauta que pregou morte a nordestinos pode pegar até 5 anos de cadeia
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cEnso 2010

assembleia na semana 
passada. A Metalex 
conta com 135 funcio-

nários e a troca de 
comando não causou 
demissões.

PÁG. 4
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Garotos dominam torneio 
de game em Araçariguama
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Dia da Coleta arrecada  
4,3 toneladas de alimentos

Um total de 4.334 
quilos de produtos ali-
mentícios foram arreca-
dados em 3 supermer-
cados de Sorocaba no 
último sábado, dia 6, 
durante o Dia Nacional 
da Coleta de Alimentos. 
As doações, a exem-
plo do que ocorreu em 
2009, foram encami-
nhadas para o Banco de 
Alimentos de Sorocaba.

O Dia da Coleta de 
Alimentos surgiu na Itá-
lia em 1986; e nos últi-
mos cinco anos tem sido 
realizado em diversas 
cidades brasileiras, por 
iniciativa da Compa-

nhia de Obras do Brasil 
(a CDO).

A ação filantrópica 
em Sorocaba contou 
com a adesão de deze-
nas de voluntários, que 
abordaram clientes nos 
mercados Coop Árvo-
re Grande, Extra Santa 

Rosária e Walmart.
O Banco de Alimen-

tos atende mais de cem 
entidades assistenciais; 
e é coordenado pelo 
Sindicato dos Metalúr-
gicos, Escola Técnica 
Rubens de Faria e Sou-
za, Ceagesp e Sesi.

Diferenças evidentes
Logo nas pri-

meiras horas após o 
anúncio da vitória 
de Dilma Rousseff 
nas eleições presi-
denciais do último 
dia 31, os eleitores 
da petista já começa-
ram a ficar orgulho-
sos pela escolha fei-
ta. Muitos eleitores 
de Serra certamente 
também se conven-
ceram de que, no fi-
nal das contas, ven-
ceu a melhor para o 
Brasil.

O pronunciamen-
to de Dilma na noite 
do dia 31 foi tran-
qüilizador para os 
eleitores em geral, 
para o empresariado 
nacional e até para o 
mercado externo. A 
imprensa esperava 
que presidenta eleita 
fizesse uma decla-
ração de 5 minutos. 
Mas ela fez questão 
de falar ao público 
por 25 minutos, en-
trando em detalhes 
sobre as diretrizes 
sócio-econômicas 
do seu governo.

Dilma afirmou 
que vai continuar as 
políticas de Lula de 
valorização do mer-
cado interno, dis-
tribuição de renda, 
respeito aos contra-
tos firmados inter-
na e externamente, 
câmbio flutuante e 

Serra, do PSDB, em 
seu discurso da der-
rota, dia 31, mos-
trou-se mau perde-
dor. Foi deselegante 
ao falar depois da 
candidata eleita e 
ainda fez um discur-
so raivoso, de oposi-
ção sem proposta.

Serra desman-
chou-se em elogios 
aos tuiteiros que 
fizeram campanha 
para ele na internet. 
Após o discurso do 
tucano, uma de suas 
crias anti-Dilma, 
Mayara, pregava 
via twitter o assas-
sinato de nordesti-
nos (que, segundo 
a visão estúpida da 
tuiteira, seriam os 
únicos responsáveis 
pela eleição da pe-
tista). Mayara deve 
responder na Justiça 
por crimes de ra-
cismo e incitação à 
violência. 

O nível de cam-
panha feito por Ser-
ra não poderia ter 
desfecho diferente. 
Tinha que acabar em 
vergonha e denúncia 
de crime. Mayara 
é apenas um exem-
plo da mentalidade 
preconceituosa, se-
paratista, arrogante 
e elitista que certos 
líderes tucanos im-
pregnaram em São 
Paulo. (pag. 4) 

política fiscal do go-
verno. 

A presidenta eleita 
também garantiu que o 
governo dela não terá 
favorecimentos nem 
compadrio, deixando 
claro que eventuais 
casos de corrupção 
não serão encobertos. 

Até mesmo o tra-
dicional economista 
Delfim Neto, que nos 
anos 80 era um dos 
mais ferozes críticos 
do PT, rasgou elogios 
à inteligência e à se-
riedade da petista, que 
assume o governo dia 
1º de janeiro. 

No primeiro pro-
nunciamento - e 
também em diver-
sas entrevistas para 
a imprensa nos dias 
seguintes - Dilma fez 
questão de reafirmar 
que sua trajetória 
comprova seu com-
promisso com a liber-
dade de expressão, de 
culto e de religião.

Já o candidato José 

Danilo de Oliveira 
Fonseca, de 14 anos 
da idade e filho do 
metalúrgico Wilson 
Benedito da Fonseca, 
funcionário da Martins 
& Martins, foi o ven-
cedor do 1° Torneio de 
Game promovido pela 
sede do Sindicato dos 
Metalúrgicos em Ara-
çariguama, no último 
domingo, dia 7.

O campeão levou 
para casa um Playsta-
tion 2 com 2 controles 
e 9 jogos, incluindo o 
lançamento de futebol 
PES 2011.

O vice-campeão foi 
Renato Mathias de O. 
Junior, também adoles-
cente com 13 anos de 
idade, filho de metalúr-
gico. Ele foi premiado 
com um celular MP 12 
com TV, bluetooth, Java 
e 2 chips. Renato Apa-

recido da Silva, de 20 
anos, foi o terceiro co-
locado.

O torneio, destina-
do exclusivamente para 
sócios e dependentes, 
reuniu 43 competido-
res, além de familiares e 
amigos dos jogadores.    

O nível de 
campanha 

feito por Serra 
não poderia 
ter desfecho 

diferente. Tinha 
que acabar  

em vergonha  
e denúncia  
de crime.

IBGE revela aumento da população  
e de residências em Sorocaba

A população soroca-
bana cresceu 15,6% nos 
últimos dez anos, passan-
do de 493.468 habitantes 
em 2.000 para 570.434 
moradores neste ano. No 
mesmo período, o núme-
ro de moradias registrou 
crescimento de 48,5%, 
subindo de 135.171 re-
sidências em 2000 para 
200.740 em 2010.

Em contrapartida, a 
família sorocabana en-
colheu 10,94%, passan-
do de 3,65 pessoas por 
família em 2000 para 
3,29 em 2010.

Os números são do 
IBGE (Instituto Brasilei-

ro de Geografia e Esta-
tísticas) e podem sofrer 
pequenas variações, já 
que o trabalho dos re-
censeadores não está 
totalmente fechado. Os 
números oficiais devem 
ser divulgados no próxi-
mo dia 23.

O Censo
O Censo 2010 come-

çou em Sorocaba no dia 
1° de agosto. O municí-
pio foi dividido em 653 
setores e vasculhado por 
529 recenseadores.

Num primeiro mo-
mento os recenseado-
res mapearam a cidade, 

identificaram os tipos de 
construções, como casas, 
escritórios, comércios e 
fábricas, para depois ini-
ciar o levantamento de 
pessoas.

O Sindicato dos Me-
talúrgicos cedeu uma 
sala e infra-estrutura, 
como internet e telefone 
para um grupo de recen-
seadores.

O Censo é um levan-
tamento populacional 
e serve para que o país 
conheça a sua realidade 
e os governos planejem 
políticas públicas de 
acordo com o número de 
habitantes.
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Voluntários arrecadaram mais de 4 toneladas de alimentos 
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O 1º Torneio de Game de Araçariguama aconteceu no último dia 7
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O reajuste salarial dos funcionários aconteceu após oito reuniões 
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Dana cancela reunião
A direção da Dana cance-

lou uma reunião que teria com 
o Sindicato nesta quarta,10 e 
a remarcou para sexta,12. O 
principal ponto que será dis-
cutido é a redução de jornada 
de trabalho, sem redução de 
salário. A união dos trabalha-
dores é fundamental para se 
reduzir a jornada na Dana. No 
grupo Schaeffler o Sindicato 
também discute a redução de 
jornada e conta com a mobili-
zação dos trabalhadores.

Pauta na Gerdau 
Em assembleia realizada 

na última quinta-feira, dia 4, 
os trabalhadores da Gerdau 
Sorocaba aprovaram a pauta 
de reivindicações, que trata 
de convênio médico, sábados 
alternados, dias-pontes e pla-
no de metas. A pauta foi en-
tregue à empresa ainda na se-
mana passada. Segundo João 
de Moraes Farani, diretor do 
Sindicato dos Metalúrgicos, 
a empresa dará um retorno na 
segunda quinzena deste mês.

Assembleia na Edscha
Acontece nesta quarta-

feira, dia 10, às 14h, uma 
assembleia com os trabalha-
dores da autopeças Edscha. 
A pauta a ser discutida é o 
novo horário de trabalho, que 
inclui a redução de jornada 
para 42 horas semanais. Para 
secretário-geral do Sindicato, 
Valdeci Henrique da Silva, o 
Verdinho, a redução para 42h 
é um avanço. “Mas continu-
aremos nossa luta pelas 40 
horas semanais”, afirma. 

O Grupo Votorantim 
comprou a fábrica de fundi-
ção de sucatas de alumínio 
Metalex, que pertencia ao 
grupo Metalur. O negócio 
foi fechado no final de outu-
bro e os valores não foram 
revelados.

A Metalex está instalada 
na região central de Araçari-
guama e emprega atualmen-
te 135 operários. A troca de 
comando não vai implicar 
em demissões e todos os di-
reitos dos trabalhadores se-
rão mantidos, garantem os 
novos diretores da fábrica.

Diretores do Sindicato 
dos Metalúrgicos e repre-
sentantes dos trabalhadores 
também já se reuniram com 
o novo comando da fábri-
ca, que, além de garantir a 
manutenção do número de 
postos de trabalhos, acena 
a abertura de novas vagas 
para o ano que vem.

Votorantim compra Metalex  
e Sindicato garante conquistas

Sindicato se reúne com nova diretoria da Metalex e garante postos de trabalho e reajuste de PPR
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Parte dos trabalhadores 
da Difran ganhou reajuste 
salarial que varia de 4,5% 
a 25%. O reajuste é pro-
veniente de uma revisão  
na grade salarial d e vai be-
neficiar 150 dos 230 traba-
lhadores da fábrica.

Os reajustes chegaram a 
esses percentuais altos por-
que os salários na empresa 
estavam bastante devasados, 
perto do piso da categoria.

Sindicato, trabalhadores 
e empresa negociavam a re-
visão da grade salarial dos 

funcionários desde julho. 
Depois de 8 reuniões, che-
gou-se ao acordo. O paga-
mento do mês de outubro já 
foi feito com base na nova 
grade salarial.

“A união dos trabalha-
dores foi fundamental para 
esta conquista; Esperamos 
que eles se mantenham 
unidos, pois ainda temos 
outras demandas a serem 
discutidas com a empresa”, 
diz o diretor sindical Ales-
sandro Marcelo Nunes, o 
Perninha. 

Negociações garantem até 25% de reajuste na Difran

PPR de R$ 1.950
Os trabalhadores também 

negociaram com o novo co-
mando da Metalex o valor 
do PPR 2010, que será R$ 

1.950, o maior valor nego-
ciado até então na Metalex. 
“No ano passado, por exem-
plo, o PPR ficou em R$ 1,5 
mil”, diz o diretor sindical 

João de Moraes Farani.
O benefício negociado 

com a Metalex será pago 
em parcela única no dia 20 
de dezembro.

O Tribunal Regional 
do Trabalho, em Campi-
nas, confirmou no último 
dia 4, a decisão da Vara 
do Trabalho de São Ro-
que, que já havia dado 
ganho de causa aos me-
talúrgicos que trabalham 
em turno de revezamen-
to na Recicla Alumínio 
Ltda, empresa instalada  
em Araçariguama.

O Sindicato ingres-

sou com a ação em maio 
do ano passado, pela qual 
cobrava horas extras e 
seus reflexos nas férias, 
13º, FGTS e adicional no-
turno, para os empregados 
que trabalham em turnos 
de revezamento.

Se a condenação se tor-
nar definitiva, a Recicla 
terá que pagar a 7ª hora 
como extra para todos os 
funcionários que trabalha-

ram em turnos de reveza-
mento, que constavam de 
seu quadro de funcionários 
no dia 06/05/2009 (data da 
entrada do processo).

As horas extras serão 
calculadas desde cinco 
anos anteriores à data de 
entrada da ação, exceto 
para os folguistas e fun-
cionários da manutenção, 
que continuam na prática 
de turnos de revezamento.

TRT de Campinas confirma decisão contra Recicla
araçariGUaMa

PPR Rejeitado
Em assembleia realizada 

na última sexta, 5, os traba-
lhadores da Wida rejeitaram a 
proposta de Programa de Parti-
cipação nos Resultados (PPR) 
apresentada pela empresa. O 
valor oferecido foi de R$550 
reais. Uma nova reunião entre o 
Sindicato, Comissão e empresa 
acontecerá nesta quarta, 10, às 
14h30, para negociação de me-
lhora na proposta. O diretor do 
Sindicato, Marcos Roberto La-
tino, pede que os trabalhadores 
se mantenham unidos.

Proposta de PPR 
Em reunião com a Comis-

são Interna e o Sindicato dos 
Metalúrgicos de Sorocaba 
e região, a empresa Tecsis 
apresentou na última sexta-
feira, 05, uma proposta de 
Programa de Participação 
nos Resultados (PPR). Os 
valores estão sendo discuti-
dos internamente pelos tra-
balhadores. O Sindicato irá 
convocar uma assembleia 
para votação da proposta já 
na próxima semana.   
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A Recicla fica instalada  em Araçariguama



O Banco de Alimentos de 
Sorocaba pode ser escolhido 
como a entidade assistencial de 
maior destaque no município 
através do programa Cidade 
Solidária. Para isso, os inter-
nautas deverão acessar o site do 
jornal Cruzeiro do Sul (www.
cruzeirodosul.inf.br) entre os 
dias 5 e 17 deste mês, clicar no 
selo ‘Cidade Solidária’ e dar 
nota a entidade. Atualmente, o 
Banco distribui cerca de 35 ton/
mês de alimentos para 20 mil 
pessoas carentes. 
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Dilma Rousseff (PT) foi 
eleita, no último dia 31, a pri-
meira presidenta do Brasil, 
vencendo José Serra (PSDB) 
no segundo turno por 56,05% 
a 43,95%. Vítima de uma 
enxurrada de boatos e difa-
mações, Dilma recebeu 55,7 
milhões de votos.

“Em 2002 (eleição de 
Lula), a esperança venceu o 
medo. Em 2010, a verdade 
venceu a mentira”, come-
mora Izídio de Brito, vere-
ador (PT) em Sorocaba e 
vice-presidente do Sindica-
to dos Metalúrgicos.

Compromissos 
Em seu primeiro pronun-

ciamento como presidenta 
eleita, na noite do dia 31, 
Dilma elogiou todos os bra-
sileiros por participarem das 
eleições, reafirmou compro-
missos de campanha e de-
fendeu a ampla liberdade 
religiosa e de expressão.

Dilma emocionou-se ao 

Cidade Solidária

A comemoração em Sorocaba reuniu centenas de pessoas no estacionamento do Sindicato dos Metalúrgicos
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citar o fim do governo Lula 
e estendeu a mão aos ad-
versários. “Um discurso de  
estadista, à altura de uma  
sucessora de Lula”, comen-
tou Ademilson Terto, presi-
dente do Sindicato dos Me-
talúrgicos.

Colônia em dezembro
As inscrições para uso da 

colônia de férias da categoria 
no mês de dezembro, inclusive 
Natal e Ano Novo, vão até a 
próxima terça, dia 16. O perío-
do de permanência para o feria-
do de Natal será do dia 22 a 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 Sorocaba, às 19h. Infor-
mações (15) 3334-5402.

Futsal volta dia 21
Em virtude do feriado pro-

longado da Proclamação da 
República, comemorado em 15 
de novembro, a próxima rodada 
da 6ª Taça Papagaio foi suspen-
sa. A disputa volta  no próximo 
dia 21 com a realização de 7 
jogos referentes à 7ª rodada, 
que será aberta às 13h45 com o 
jogo entre Atlanta e Juventus. A 
tabela completa já está no site:  
www.smetal.org.br

O lançamento da 17ª edição 
da Campanha Natal Sem Fome 
2010 acontecerá nesta sexta-
feira, dia 12, às 19h, no audi-
tório ‘Wilson Bolinha’ do Sin-
dicato dos Metalúrgicos. O ato 
contará com a presença das en-
tidades assistidas e será aberta 
ao público. Em média, o Natal 
Sem Fome doa cerca de 2 mil 
cestas de alimentos a cada ano. 
Os empresários e trabalhadores 
interessados em colaborar já 
podem procurar pelo Sindicato.

Natal Sem Fome

A verdAde venceu A mentirA

Das seis zonas eleitorais 
de Sorocaba, Dilma Rous-
seff (PT) venceu apenas 
em uma. Mas foi na Zona 
Eleitoral 357, que abrange 
os bairros da Zona Norte, 
Éden e Cajuru. A região 
Norte de Sorocaba é a que 

mais cresce na cidade e onde 
se concentra grande número 
de trabalhadores da indús-
tria, especialmente metalúr-
gicos, e onde o comércio e o 
setor de serviços estão se ex-
pandindo em maior volume.

No total, em Sorocaba, 

dilma vence em região mais popular de Sorocaba

Internauta responderá na Justiça por 
crime de racismo contra nordestinos 

A OAB-PE (Ordem dos 
Advogados do Brasil de 
Pernambuco) entrou com 
ação na Justiça, no início do 
mês, contra Mayara Petruso, 
que publicou na internet co-
mentários ofensivos contra 
o povo nordestino. Após a 
vitória de Dilma Rousseff 
nas eleições presidenciais, 
a jovem postou no twitter 
mensagens como “Nordes-
tisto [sic] não é gente. Faça 
um favor a SP: mate um nor-
destino afogado”.

Mayara poderá respon-
der pelos crimes de racismo 

e incitação pública à vio-
lência. A pena por racismo 
vai de dois a cinco anos de 
cadeia. A incitação pública 
gera pena de três a seis me-
ses de detenção.

Mayara é estudante de 
direito. Ela trabalhava no es-
critório de advocacia Peixo-
to e Cury, em São Paulo, que 
a demitiu após repercussão 
dos comentários fascistas.

O Ministério Público 
também está investigando 
Mayara e supostos grupos 
racistas que estariam sendo 
formados em São Paulo.

ElEiçõEs 2010 

Raiva exposta
Depois de Dilma, ainda 

na noite do dia 31, Serra fez 
declaração pública. Em tom 
de ressentimento, agradeceu 
somente os votos que rece-
beu e prometeu revanche: 

“para quem me imagina 
derrotado, digo que apenas 
estamos começando”. 

“Foi um discurso infeliz, 
de quem está pronto para 
boicotar o governo eleito e 
o Brasil”, compara Terto.

José Serra, do PSDB, teve 
168.870 votos (54,08%), 
contra 139.307 votos 
(45,20%) da presidente elei-
ta Dilma Rousseff, do PT. 
Mas na região da Zona Nor-
te, Dilma bateu o tucano por 
36.235 votos a 28.575.

Já no município vizi-
nho, Votorantim, Dilma 
teve 52,86% dos votos 
contra 47,14% do tucano 
(32.127 contra 28.655 vo-
tos). Votorantim é admi-
nistrada pelo petista Carlos 
Augusto Pivetta.

Nesta quinta e sexta-feira, 
dias 11 e 12, o Comitê Nacio-
nal dos Trabalhadores da ZF se 
reunirá em Belo Horizonte. Na 
oportunidade serão avaliadas 
as ações realizadas em 2010 e 
também será feito o planeja-
mento da grade para 2011. Re-
presentantes de todas as plantas 
da ZF no Brasil estarão presen-
tes. De Sorocaba, participarão 
oito membros de Comitês Sin-
dicais e o economista responsá-
vel pela subseção do Dieese de 
Sorocaba, Fernando Lima.

Encontro ZF do Brasil

Ao lado, 
imagens 
das redes 
sociais 
Twitter e 
Facebook 
de Mayara  
Petruso, 
onde  
publicou 
mensagens
racistas
e ofensivas 
contra 
o povo 
nordestino
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