
Trabalhadores reprovam PPR na CNH/Case
Os trabalhadores 

da CNH/Case, em-
presa instalada na 
zona industrial de 
Sorocaba, reprova-

ram a proposta de 
PPR apresentada 
pela empresa duran-
te assembleias reali-
zadas no último dia 

12. Os funcionários 
consideraram baixo 
o valor oferecido 
pela fábrica e aguar-
dam nova proposta 

6ª Taça Papagaio  
chega à reta final

Vídeo-reportagem do Banco de Alimentos 
será exibido em feira de ONGs em São Paulo

O documentário ‘Do 
campo à cidade: ali-
mentos pelo caminho’ 
será mostrado  entre os 
dias 25 e 27 durante uma 
feira de ONGs em São 
Paulo.

Produzido pela equi-
pe de comunicação do 
Sindicato dos Metalúgi-
cos, o vídeo conta a his-
tória dos cinco anos do 
Banco de Alimentos de 
Sorocaba e mostra sua 
importância no reapro-
veitamento de alimentos 
e no reforço alimentar 
de 20 mil pessoas de So-
rocaba e região.
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Quatro jogos movi-
mentam, neste domin-
go, a 6ª Taça Papagaio, 
torneio de futsal da ca-
tegoria que reúne sócios 
e seus dependentes.

Das oito equipes que 
se mantêm na competi-

ção, todas têm chance 
de se sagrar campeã.

Na última roda-
da, em 7 jogos, foram 
marcados 70 gols, com 
destaque para YKK-AP, 
que goleou o Madruga-
da/Prysmian por 8 a 0.
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da direção da em-
presa.

O Sindicato e a 
comissão interna de 
PPR já formularam 

uma nova proposta 
e esperam nova reu-
nião.

A CNH/Case per-
tence ao grupo Fiat 

e produz máquinas 
para construção civil 
e para agricultura

Voluntários da 
campanha Natal 
Sem Fome promo-
vem neste sábado 
e domingo, dias 27 
e 28, o tradicional 
mutirão de coleta de 
porta em porta.

Os voluntários 
estarão vestidos com 
camiseta da campa-
nha e só aceitarão do-
ações em alimentos. 
Empresários tam- 
bém podem fazer do-
ações até o dia 15.

Os alimentos ar-
recados serão repas-
sados para entidades 
assistenciais de So-
rocaba.

Natal Sem Fome 2010  
faz mutirão neste fim de semana

PÁG. 4Voluntário recebe mantimento como doação durante mutirão da campanha do ano passado
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Ismael Castanho, pequeno produdor em Piedade (SP), foi um dos dezenas de entrevistados pela reportagemJogos serão realizados no Ginásio dos Metalúrgicos

Plenário lotado pode ajudar
 na votação de emendas  

Vereador  
Izídio convoca  
‘sem-asfalto’ 

PÁG. 2 

Entidade dará férias coletivas,
 mas manterá plantão

Sindicato 
fecha em 20 
de dezembro

PÁG. 3 

PARTIcIPAção nos ResulTAdos

PÁG. 3

PÁG. 3

PÁG. 3



Folha Metalúrgica
Diretor responsável: 
Ademilson Terto da Silva  
(Presidente)
Jornalista responsável:  
Paulo Rogério L. de Andrade
Redação e reportagem:  
José Jesus Vicente 
Paulo Rogério L. de Andrade
Fotografia:  
José Gonçalves Filho (Foguinho)
Diagramação e arte-final:  
Lucas Eduardo de Souza Delgado

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

Informativo semanal do Sindicato dos  
Metalúrgicos de Sorocaba e Região

Vicentinho quer que rádio e TV 
cedam espaço aos trabalhadores

Pág. 2
Edição 620
Novembro de 2010

2010

Emenda ao orçamento de 2011 
pede R$ 7 milhões para asfalto

Uma emenda ao 
orçamento de 2011 do 
município de Soroca-
ba pede a destinação 
de R$ 7 milhões para o 
asfaltamento de ruas de 
terra em Sorocaba.

Apresentada pelo 
vereador Izídio de Bri-
to (PT), a proposta será 
discutida na Câmara na 
sessão desta quinta-feira 
[25] e deverá gerar polê-
mica, pois a bancada de 
apoio ao prefeito Vitor 
Lippi (PSDB) promete 
não aprovar mais de R$ 
500 mil em emendas 
para cada vereador.

“Asfalto também é 
necessidade básica; é 
uma questão de saúde 
pública, inclusive”, ar-
gumenta Izídio. Segundo 
o parlamentar, os 7 mi-
lhões seriam fundamen-
tais para reduzir o déficit 
de mais de 400 ruas de 

terra em Sorocaba.
Prevendo a rejeição 

da bancada governista, 
Izídio pede que os ‘sem-
asfalto’ participem da 
sessão. “A participação 
popular faz bem à de-
mocracia e pesa muito 
na hora de cada verea-
dor declarar seu voto”, 
alerta o vereador.

Mais prazo
Terça-feira [23], du-

rante reunião do verea-
dor Izídio com o secre-
tário de governo Paulo 

Mendes, foi decidido 
que a Câmara montará 
uma comissão para dis-
cutir o aumento do nú-
mero de parcelas para 
o pagamento de asfalto 
no município.

Atualmente, o Paço 
parcela em apenas 12 
meses o pagamento da 
pavimentação.

Assessores dos ve-
readores João Donizeti 
(PSDB) e Ditão Ole-
riano (PMN) também 
participaram da reunião 
com Paulo Mendes.

A Consciência
No último dia 31 

de outubro o Brasil 
elegeu a primeira 
mulher presidente 
do Brasil. Em 20 de 
novembro, o país 
celebrou, mas uma 
vez, o Dia Nacional 
da Consciência Ne-
gra, uma data para 
reflexão, principal-
mente para quem 
ainda nutre no pei-
to o sentimento de 
discriminação, de 
preconceito.

Aparentemente, 
os dois assuntos são 
distintos, mas se 
escarafuncharmos 
a lembrança vere-
mos que a campa-
nha eleitoral deste 
ano foi carregada 
de preconceito, de 
sentimentos de in-
tolerância religiosa 
e de divisão social.

No afã de vol-
tar ao comando do 
país, a oposição, 
sem propostas polí-
ticas e econômicas 
para o país, apelou 
para uma campa-
nha que, ao invés 
de levar às pessoas 
sentimentos demo-
cráticos, fez brotar 
em muita gente a 
raiva e a discrimi-
nação religiosa e de 
raça.

Para exemplifi-
car esse ‘deserviço’ 
eleitoral tucano,  

homossexual foi 
atingido na cabeça 
por um golpe de 
lâmpada fluores-
cente ao caminhar 
pela rua.

Esses são alguns 
dos motivos que 
levaram a subsede 
regional da CUT 
a promover, nesta 
sexta-feira (texto 
na página 4), como 
parte das celebra-
ções do Dia da 
Consciência Negra, 
um debate sobre o 
preconceito.

Condenar a dis-
criminação e res-
peitar a religiosida-
de, a regionalidade, 
a raça e o credo ou 
de cada um é, por-
tanto,  tarefa de to-
das as instituições 
sérias e comprome-
tidas com o futuro 
democrático e pací-
fico da nossa nação  
é também papel do 
cidadão consciente.

Que a consciên-
cia impere em cada 
cidadão; que a paz 
reine em todos os 
cantos e que jamais 
uma campanha 
eleitoral despreze 
valores sociais tão 
importantes - como 
é a diversidade e a 
união de um povo 
- como o Brasil 
presenciou nestas 
eleições.

basta citar o [mau] 
exemplo da estagia-
ria de direito do es-
critório paulistano  
Peixoto e Cury Ad-
vogados, Mayara Pe-
truso, que escreveu 
em seu twitter logo 
após a eleição de 
Dilma: “Nordestino 
não é gente. Faça um 
favor a SP: mate um 
nordestino afogado!”

Envenenada pela 
campanha tucana, 
Mayara nem se deu 
conta de que Dilma 
teria sido eleita, mes-
mo desconsiderando 
todos os votos váli-
dos de todos os esta-
dos nordestinos.

Ainda como sal-
do dessa campanha 
eleitoral preconcei-
tuosa, o Brasil regis-
trou, recentemente, 
uma série de ataques 
gratuitos, como o 
que ocorreu em São 
Paulo, na semana 
passada, quando um 
jovem supostamente  

Um projeto de lei 
do deputado federal 
Vicentinho (PT/SP) 
quer que as rádios e 
televisões do país ce-
dam espaços em suas 
grades de programa-
ções às centrais sindi-
cais.

A proposta já foi 
aprovada na Comissão 
de Trabalho da Câma-
ra Federal e aguarda 
apreciação das co-
missões de Finança e 
Constituição e Justiça 
para seguir ao Sena-
do.

Se aprovado, o proje-
to obrigará as emissoras 
a cederem, em um único 
bloco ou em diversas 
inserções, dez minutos 
por semana para que as 
centrais veiculem pro-
gramas produzidos pe-
los trabalhadores.

As veiculações se-
riam entre 6h e 22h, 
sempre às terças-feiras. 
A proposta veda a di-
vulgação de propaganda 
de candidatos a cargos 
eletivos, a defesa de 
interesses pessoais ou 
partidários e a utilização 

do espaço para fins co-
merciais.

Em contrapartida, as 
emissoras teriam direito 
à compensação fiscal 
pela cessão do horário. 

Condenar a 
discriminação 
e respeitar a 
religiosidade 

ou não de cada 
um é, portanto,  
tarefa de todas 
as instituições 

sérias 

Audiência Pública discute 
falta de creche em Sorocaba

O vereador Izí-
dio de Brito (PT), em 
parceira com a OAB/
Sorocaba (Ordem dos 
Advogados do Brasil), 
promove no próximo 
dia 30, às 19h30, no 
plenário da Câmara 
Municipal de Soro-
caba, uma audiência 
pública para discutir a 
falta de vagas em cre-
ches no município.

O evento, que con-

tará com a participação 
de representante do 
MEC (Ministério da 
Educação), será aberto 
ao público.

Segundo o verea-
dor, Sorocaba padece 
com a falta de cerca 7 
mil vagas em creche. 
“Estima-se que Soro-
caba tem hoje 43 mil 
crianças em idade de 
creche e que 30%  des-
se total [12.900] neces-

sita do serviço. Como 
a cidade oferece perto 
de 6 mil vagas, temos, 
portanto, uma carência 
de  7 mil [vagas]”.

Para ter o número 
exato de crianças com 
necessidade de creche, 
Izídio quer aprovar 
uma lei que obriga a 
Prefeitura a cadastrar 
os bebês que neces-
sitam de creche logo 
após o nascimento.    
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Vereador Izídio de Brito (PT) durante discurso em sessão na Câmara
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Cipa na Metalur   
No último dia 19, os tra-

balhadores da empresa Me-
talur elegeram os membros 
da CIPA para a gestão de 
2010/2011. Foram registra-
dos 178 votos válidos. Os ti-
tulares eleitos são José Fer-
nandes de Campos, Glauco 
Vinicius Pereira, Klebert de 
Souza Brito e Luis Ricardo 
M. Mateus. Como suplentes, 
foram eleitos Tulio Vascon-
celos Barbosa, José Apare-
cido de Souza e Marcio V. 
Colonhese de Oliveira. 

PPR na Tecsis
Em assembleia realizada 

nesta quarta-feira, dia 24, 
os trabalhadores da Tecsis 
aprovaram o valor de PPR 
apresentado pela empresa, 
mas rejeitaram a data de seu 
pagamento. Ainda esta sema-
na, o Sindicato irá procurar 
pela empresa para agendar 
reunião e discutir, junto com 
patrões e comissão interna 
dos trabalhadores, uma nova 
data para o pagamento.

Colônia de Férias
As inscrições para os in-

teressados em usufruir da 
Colônia de Férias do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de 
Sorocaba e região no mês 
de janeiro de 2011 estarão 
abertas entre os dias 1º e 
10 de dezembro. O sorteio 
acontecerá no próximo dia 
14, às 19h, no auditório da 
sede Sorocaba. Vale ressal-
tar que as inscrições para o 
uso da colônia no período 
do natal e réveillon já estão 
encerradas.

Em duas assembleias  
realizadas na manhã do 
último dia 12, os trabalha-
dores da CNH/Case repro-
varam, pela segunda vez, a 
proposta de PPR de 2010 
da empresa.

A fábrica, instalada no 
parque industrial de Soroca-
ba, pertence ao grupo italia-
no Fiat e produz máquinas e 
equipamentos para constru-
ção civil e para agricultura. 

Diretores do Sindicato 
dos Metalúrgicos e uma  
comissão interna formada 
pelos trabalhadores nego-
ciam o PPR 2010 com a 
empresa há, pelo menos, 
cinco meses.

Depois de uma rejeição 
e várias reuniões, chegou-se 
ao valor de R$ 2.990 para 
cada trabalhador, mas os 
funcionários querem uma 
participação mais significa-

Trabalhadores rejeitam 
proposta de PPR na CNH/Case

Proposta de participação nos resultados de 2010 na CNH/Case já foi reprovada por duas vezes 
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Das 70 equipes inscritas 
na 6ª Taça Papagaio, oito 
continuam na competição e 
brigam pelo título. Neste do-
mingo [28], a partir das 14h, 
no Ginásio de Esportes dos 
Metalúrgicos, no Éden, em 
jogos eliminatórios, quatro 
deixarão a competição.

Um dos duelos mais  
esperados é o confron- 
to entre ZF Lemforder e 
Manotec. Enquanto a ZF  
vem embalada por uma vi-
tória de 8 a 2 sobre os Uni-
dos da Ala 9, a Manotec 

sustenta o posto de vice-
campeã do torneio do ano 
passado.

“Nesta fase não tem jogo 
fácil, não. Todos que estão 
aí têm condições de levan-
tar o caneco”, diz Marcos 
Roberto Coelho, o Latino, 
um dos organizadores da 
competição.

Na rodada passada, em 
sete jogos, foram marca-
dos 70 gols, com destaque 
para a goleada de 8 a 0 que 
a YKK-AP aplicou no Ma-
drugada/Prysmian.

Taça Papagaio chega às quartas de final sem favorito

tiva nos resultados da em-
presa.

A direção do Sindicato 
e a comissão interna aguar-

dam, ainda para esta sema-
na, uma nova rodada de 
negociação. “Estamos espe-
rando a empresa confirmar 

nova reunião para que pos-
samos retomar as negocia-
ções”, diz o diretor sindical 
Alex Sandro Fogaça.

Fim do ano
A sede do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Sorocaba 
entrará em recesso após as 
18h do dia 17 de dezembro 
até o dia 10 de janeiro de 
2011. Durante as férias co-
letivas, funcionarão apenas 
um plantão de informações 
e o setor de emissão do novo 
Cartão do Metalúrgico, que 
substitui as antigas carteiri-
nhas de papel. Ambos  ser-
viços estarão disponíveis de 
segunda a sexta, das 8h30 
às 18h. O Sindicato não 
funcionará aos sábados.

Banco de Alimentos de Sorocaba exibe 
video-reportagem  em congresso de ONGs

Um vídeo-reportagem, 
produzido pelo departamento 
de comunicação do Sindicato 
dos Metalúrgicos para o Ban-
co de Alimentos de Sorocaba, 
em comemoração aos 5 anos 
da instituição, será apresenta-
do na II Feira e Congresso de 
ONGs Brasileira, que será re-
alizada entre esta quinta-feira 
[25] e sábado [27], em São 
Paulo.

A produção mostra a im-
portância do Banco no com-
bate ao desperdício de ali-
mentos e na ajuda às entidades 
assistenciais, que distribuem 

os alimentos que iriam para o 
lixo se não existisse o banco.

Por mês, o Banco coleta, 
higieniza e distribui 35 tone-
ladas de alimentos a, aproxi-
madamente, 20 mil pessoas 
carentes.

O Banco terá um estan-
de montado na feira e ainda 
distribuirá um livreto com in-
formações sobre o desperdí-
cio de alimentos e formas de 
combatê-lo. 

O congresso será realizado 
na Expo Center Norte e deve 
mobilizar centenas de ONGs 
de todo o país.
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Crianças carentes da Creche Amor em Cristo são algumas personagens do video

Dia: 28/11/10 – Domingo – Local: Ginásio dos Metalúrgicos
Horário Jogo Equipes X Equipes

14:00 62 OLIMPIAKOS (Induscap) X JUVENTUS (Schaeffler)

14:45 63 ZF LEMFORDER ‘C’ X MANOTEC (Tecsis)

15:30 64 BANCO DE ALIMENTOS X YKK-AP

16:15 65 METALAC X IPERFOR



A nova diretoria do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de 
Taubaté e região, eleita para 
o triênio 2010/2013, tomou 
posse no último dia 19, na 
Associação de Taubaté. As 
eleições aconteceram no dia 
11 de junho. A Chapa 1 da 
CUT foi eleita com 97%, 
equivalente a 11.789 votos. 
O metalúrgico da Volks, 
Isaac do Carmo, que é pre-
sidente da entidade desde 
2007, foi reeleito para seu 2º 
mandato. O presidente dos 
Metalúrgicos de Sorocaba, 
Ademilson Terto da Silva, 
participou da solenidade. 
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Voluntários da campanha 
Natal Sem Fome 2010 fa-
zem, neste sábado e domin-
go, dias 27 e 28, um mutirão 
de arrecadação de alimentos 
não-perecíveis para ajudar 
na ceia de natal de pessoas 
carentes de Sorocaba.

Identificados com cami-
setas da campanha, que está 
na sua 17ª edição, os volun-
tários vão percorrer dezenas 
de bairros de Sorocaba para 
fazer uma arrecadação de 
porta em porta.  A arrecada-
ção é somente de alimentos 
não-perecíveis e os voluntá-
rios não estão autorizados a 
pedir ou receber doações em 
dinheiro.

As empresas que quei-
ram fazer doações devem 
entrar em contato com a or-
ganização da campanha pelo 
telefone  (15) 3334-5406.

Além do mutirão, a cam-
panha também recebe doa-

Nova diretoria

Todo ano a campanha reúne dezenas de voluntários para o mutirão de arrecadação
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ções em dois pontos fixos: 
rua Júlio Hanser, 140, La-
jeado, perto da rodoviária 
[sede do Sindicato dos Me-
talúrgicos] e na rua Capitão 
Manoel Januário, 233, Vila 

Salário Mínimo
As centrais sindicais e 

os ministros Carlos Gabas 
(Previdência) e Paulo Ber-
nardo (Planejamento) se 
reuniram no último dia 18, 
para tratar do índice de rea-
juste do salário mínimo. As 
centrais querem R$ 580, en-
quanto os ministros dizem 
que não é possível ultrapas-
sar R$ 540. O aumento dos 
8,5 milhões de aposentados 
que ganham acima do piso 
também foi abordado. Uma 
nova discussão deve ser 
agendada em breve.

A Companhia de Santos 
Reis da Vila Formosa, uma 
das poucas manifestações do 
gênero na região, continua 
sua 20ª Caminhada por de-
zenas de bairros na cidade.

O grupo folclórico-reli-
gioso, composto por cerca 
de 15 foliões, entre homens 
e mulheres, representa a an-
dança que os 3 reis magos 
fizeram para visitar o Me-
nino Jesus. A caminhada 
termina dia 8 de janeiro de 
2011, com a Festa da Che-
gada, na Vila Formosa, zona 
norte de Sorocaba.

Folia de Reis
Natal Sem Fome 2010 faz 
mutirão neste fim de semana

Coreso recebe 
concessão de uso de 
terreno por 30 anos

CUT/Sorocaba promove debate sobre xenofobia
A subsede da CUT de 

Sorocaba promove nesta 
sexta-feira [26], às 19h30, 
no auditório do Sindicato 
dos Metalúrgicos de So-
rocaba e Região, o debate 
‘Xenofobia: como combater 
esse mal’, em comemoração 
ao Dia Nacional da Consci-
ência Negra, celebrado no 
último dia 20.

Estão convidados a parti-
cipar da mesa de discussão a 
secretária de políticas sociais 
da Fetec/CUT, Maria Isabel 

da Silva; a assessora da secre-
taria de combate ao racismo 
da CUT/SP Sandra Carvalho 
Rodrigues; o advogado Imar 
Eduardo Rodrigues e o depu-
tado estadual Vicente Cân-
dido, presidente da Frente 
Parlamentar de Promoção à 
Igualdade Racial da Assem-
bleia de São Paulo.

O debate é aberto ao pú-
blico. O Sindicato dos Me-
talúrgicos fica na rua Júlio 
Hanser, 140, Lajeado, perto 
da rodoviária, em Sorocaba. 

Amélia, perto do terminal 
São Paulo.

A campanha Natal Sem 
Fome de Sorocaba arreca-
da, em média, 40 toneladas 
de alimentos a cada edição, 

que são entregues a cerca de 
50 entidades assistenciais. 
Essas entidades são as res-
ponsáveis pelo repasse das 
cestas de natal às famílias 
assistidas. 

As entidades Coreso 
(Cooperativa de Recicla-
gem de Sorocaba) e Cea-
dec (Centro de Estudos e 
Apoio ao Desenvolvimen-
to, Emprego e Cidadania) 
agora têm o direito de uso 
do terreno da rua Chile 
por 30 anos. A concessão 
do local, que mede 3,7 mil 
m², foi aprovada por una-
nimidade pelos vereado-
res, no último dia 19.

Segundo a presidente 
do Ceadec, Rita de Cássia 
Viana, ter o espaço asse-
gurado permite aos co-
operados planejar ações 
de médio e longo prazo. 
“Ter essa concessão do-
cumentada nos estimula 
não só a realizar novas 
parcerias, mas também 
a buscar avanços para a 
coleta seletiva da cidade e 
melhorias aos catadores”, 
garante.

No terreno, uma fábri-
ca, que está sendo cons-
truída em parceria com 
a Petrobras, irá produzir 
tubos de esgotos para uso 
na construção civil a par-
tir de plásticos duros co-
letados. 

O Sindicato dos Metalúr-
gicos de Sorocaba e região 
irá realizar no próximo dia 
29, segunda-feira a Assem-
bleia de Previsão Orçamen-
tária para 2011. A reunião 
acontecerá na sede Soro-
caba, no auditório “Wilson 
Bolinha”, às 19h. Todos os 
sócios podem participar.

Orçamento 2011

conscIêncIA negRA

NOTAS RÁPIDAS

Sócio remido do Sindicato deve se  
cadastrar para ter direito a voto

Os metalúrgicos sócios 
do Sindicato, mas aposen-
tados, os chamados sócios 
remidos, deverão se reca-
dastrar junto à entidade até 
o dia 31 de dezembro para 
ter direito a voto durante o 
processo eleitoral, que irá 
eleger uma nova diretoria no 
ano que vem.

O recadastramento está 
previsto no artigo 14, pará-
grafo 3° do estatuto da enti-

dade. O trabalhador que se 
aposentar no ano que vem, 
até dez dias da assembleia 
geral das eleições, poderá 
votar normalmente sem ne-
cessitar do recadastramento.

O sócio remido que ao 
longo deste ano já se reca-
dastrou na entidade, não 
precisa fazê-lo novamente. 
Mais informações com os 
diretores do Sindicato pelo 
telefone 3334-5406.


