
Sócios estão convidados para 
assembleia eleitoral no dia 21

Todos os asso-
ciados do Sindicato 
dos Metalúrgicos na 
região estão convi-
dados para partici-
parem de uma as-
sembleia na próxima 
sexta-feira, dia 21, 
às 18h, na sede de 
Sorocaba, para defi-
nir as datas e outros 
critérios para a elei-
ção sindical que vai 
acontecer nos próxi-
mos meses.

A eleição vai de-
finir os membros dos 
Comitês Sindicais 
de Empresa (CSE), 
da diretoria execu-
tiva e dos conselhos 
da direção pelos pró-
ximos 3 anos.

Natal Sem Fome doa 
30 ton de alimentos

Trabalhadores da fábrica de auto-peças Dana conquista-
ram redução de jornada sem redução de salário. A partir 
de 1° de julho, a jornada na fábrica será de 42 horas se-
manais.  

Dana reduz jornada 
sem reduzir salários

PÁG. 3 

PÁG. 6

Metalúrgicos se despedem de 
Lula e dão boas-vindas a Dilma
Uma caravana com 90 metalúrgicos de Sorocaba e região foi a Brasília, 
dia 1° de janeiro, homenagear o ex-presidente Lula e dar boas-vindas a 
primeira mulher presidenta do Brasil: Dilma Rousseff. PÁG. 5 

Marginal alaga pela 
terceira vez após obras

A avenida Dom Aguirre, principal corredor da cidade, que 
recentemente consumiu R$ 5 milhões em obras para evitar 
enchentes, foi fechada 3 vezes nos últimos 30 dias devido 
ao transbordamento do Rio Sorocaba. PÁG. 2 

YKK-AP é campeã da 
6ª Taça Papagaio

Para Izídio, sensatez de eleitores 
revogou reajuste na Câmara
Em entrevista à Folha Metalúrgica, o vereador Izídio admite erro na votação 
relâmpago que aprovou reajuste de salários dos vereadores, mas diz que a 
Câmara revogou o aumento não por causa de ‘gritos de oportunistas’, mas 
devido à críticas duras, porém respeitosas e sensatas, feitas por eleitores.
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Inscrições para colônia vão até dia 18
Os metalúrgicos 

sócios do Sindicato 
que queiram ocupar 
a colônia de férias da 
categoria durante o 
mês de fevereiro de-
vem se inscrever até o 
próximo dia 18, das 8h 
às 18h, na sede do Sin-

Valeu Lula, bem-vinda Dilma!
No dia 1° de ja-

neiro de 2003 toma-
va posse no Brasil o 
primeiro presidente 
verdadeiramente re-
presentante do povo. 
Nascido no sertão 
pernambucano e 
criado na periferia 
da grande São Paulo, 
depois de vender li-
mão nas ruas de San-
tos, o filho de dona 
Lindu acabou, pelo 
desejo do povo, se 
tornando o primei-
ro homem simples, 
trabalhador e semi-
-analfabeto a chegar 
ao posto mais alto de 
uma nação: a Presi-
dência.

Somente pela sua 
trajetória, Luiz Iná-
cio Lula da Silva já 
seria um dos mais 
importantes perso-
nagens da política 
do Brasil de todos os 
tempos.

Acontece que 
Lula, mesmo sem os 
requisitos até então 
exigidos pelos elei-
tores para comandar 
o país: curso supe-
rior, etiqueta da alta 
sociedade e inglês 
fluente, foi o presi-
dente que melhor 
governou o país des-
de o seu descobri-
mento.

 A primeira virtu-
de apresentada pelo 
presidente-retirante 
foi sua fidelidade. 
Antes de sua eleição, 

melhoraram imensa-
mente a  vida de uma 
parcela significante 
do povo brasileiro.

Mas Lula já se 
foi. Seu tempo de 
governo acabou e o 
que nos cabe agora é 
agradecer. 

Nossa presidenta 
agora se chama Dil-
ma Rousseff, mulher 
a quem Lula passou 
seu legado e a quem 
os trabalhadores de-
positam muita con-
fiança. 

Como Lula, Dil-
ma também lutou 
contra a ditadura mi-
litar, foi perseguida 
e presa e deu a volta 
por cima até chegar 
ao comando da Na-
ção. E igualmente 
a Lula, ela também 
representa uma mu-
dança de paradigma 
por ser a primeira 
mulher a governar o 
país.

A direção do Sin-
dicato dos Metalúr-
gicos de Sorocaba 
e Região, que tem  
orgulho de ter apoia-
do Lula em todas as 
suas batalhas, bem 
antes de sua eleição 
a presidente, tam-
bém tem orgulho 
em apoiar a primeira 
presidenta do país, 
que fará, com certe-
za, um governo de 
grandes realizações 
e muita justiça so-
cial.

ele publicou a “carta 
ao povo brasileiro”, 
pela qual mostrou o 
norte do seu governo.

Depois de eleito, 
respeitando a “carta”, 
Lula governou pra-
ticamente pelo viés 
político dos seus an-
tecessores, mas com 
diferenças significan-
tes, como inclusão 
social, aquecimento 
da economia interna e 
abertura de mercados 
[para exportação] em 
todos os continentes, 
inclusive no  Oriente 
Médio e pequenas na-
ções africanas.

E foram medidas 
aparentemente sim-
ples assim que fize-
ram com que o Bra-
sil praticamente não 
sentisse a crise que 
assolou o mundo em 
2009. Isso sem falar 
dos programas de in-
clusão social como 
Minha Casa Minha 
Vida, Luz Para Todos 
ProUni, Bolsa Famí-
lia e Fome Zero, que 

Como Lula, 
Dilma também 
lutou contra a 

ditadura militar, 
foi perseguida 
e presa e deu a 
volta por cima 
até chegar ao 
comando da 

Nação

Folha e site pararam durante férias coletivas
Entre os dias 20 

de dezembro e 9 de 
janeiro todas as sedes 
do Sindicato – Soro-
caba, Piedade, Araça-
riguama e Iperó – es-
tiveram fechadas para 
que seus funcionários 
e diretores gozassem 

de férias coletivas.
O departamento de 

imprensa também não 
trabalhou e, por isso, 
durante este período 
a Folha Metalúrgica 
não circulou e o site 
www.smetal.org.br 
também deixou de ser 

dicato, em Sorocaba.
Se o número de 

inscritos superar o de 
vagas, haverá sorteio 
em data ainda a ser 
definida. 

A colônia de fé-
rias da categoria fica 
no balneário de Ilha 

Comprida, litoral sul 
do estado, e pode ser 
ocupada pelos meta-
lúrgicos sócios, de-
pendentes e até três 
convidados. 

Mais informações 
pelo 3334-5402, com 
Bete. 

Troca de carteirinhas continua
O Sindicato con-

tinua com a troca das 
antigas carteirinhas de 
sócios, de papel, pelo 
“cartão do metalúrgi-
co”, que será a nova 
forma de identificação 
dos sócios e seus de-
pendentes para uso do 
clube, colônia de férias 
e nas próprias sedes do 

Sindicato.
Milhares de meta-

lúrgicos sindicalizados 
e dependentes já subs-
tituíram a carteirinha 
pelo cartão, que é se-
melhante a um cartão 
bancário. A troca deve 
ser efetuada nas sedes 
do Sindicato dos Meta-
lúrgicos em Sorocaba, 

Iperó, Araçariguama e 
Piedade. Em Sorocaba,  
há plantão todos os sá-
bados, das 8h às 12h.

Mais informações 
pelos telefones das se-
des. Sorocaba: 3334-
5400; Iperó: 3266-
1888; Araçariguama: 
4136-3840; Piedade: 
3344-2362.

atualizado.
Porém, para tirar 

dúvidas e resolver 
problemas de extrema 
urgência, foi mantido 
um serviço de plantão 
durante os dias úteis, 
das 8h às 18h, na sede 
de Sorocaba.

Obras de R$ 5 mi foi insuficiente e 
marginal é fechada 3 vezes em 1 mês

As obras na aveni-
da Dom Aguirre, que 
custaram R$ 5 milhões 
aos cofres públicos e  
que foram feitas para 
impedir as enchentes 
naquela região, defini-
tivamente não surtiram 
efeito.

Nesta segunda-feira 
(10) elas não suporta-
ram as chuvas e a mar-
ginal foi interditada 
pela terceira vez em um 
mês.

A primeira inter-
dição após as obras, 
realizadas em julho, 

aconteceu em 13 de 
dezembro. A calha do 
rio Sorocaba não su-
portou as chuvas de 
pouco mais de 1 hora e 
transbordou.  As obras 
sob a ponde Francisco 
Del’Osso não impedi-
ram que as águas in-
vadissem as pistas da 
avenida.

A interdição levou 
caos aos motoristas e 
usuários do transporte 
coletivo.

No último dia 5 hou-
ve novo alagamento 
sob a Ponte Francisco 

Del’Osso e a marginal 
teve de ser interditada 
pela segunda vez.

Nesta segunda-fei-
ra, pela terceira vez a 
cena se repetiu. “Infe-
lizmente as obras con-
tra as enchentes não 
passaram no teste. Por 
isso cobramos um pla-
no de trabalho para se 
evitar as inundações; 
não podem ser obras 
paliativas. É preciso 
planejar o fim dos ala-
gamentos em Soroca-
ba”, critica o vereador 
Izídio de Brito.

 Trecho sob a ponte Francisco Del’Osso passa a ser o ponto mais fácil de inundação da avenida
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Depois de várias roda-
das de negociações e pres-
são dos trabalhadores, a fá-
brica de auto-peças Dana, 
instalada na zona industrial 
de Sorocaba, concordou 
em reduzir a jornada de tra-
balho dos seus 500 funcio-
nários de 44 para 42 horas 
semanais, sem redução de 
salário.

A jornada de 42 horas 
começará em 1° de julho. 
Mas desde 1°de janeiro 
a jornada já foi  reduzida 
para 43 horas semanais. 
“Os trabalhadores estão de 
parabéns por uma conquis-
ta tão significativa como 
essa”, diz o dirigente sin-
dical Valdeci Henrique da 
Silva, o Verdinho.

A redução de jornada 
também vai beneficiar os 
funcionários mensalistas e 
os empregados das empre-
sas terceirizadas que pres-
tam serviços na Dana.

A meta da CUT, da qual 
o Sindicato  dos Metalúr-

Trabalhadores conquistam jornada 
de 42 horas semanais na Dana

União dos trabalhadores foi determinante para que a empresa aceitasse a redução de jornada, sem reduzir os salários
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gicos é filiado, é reduzir 
a jornada de trabalho em 
todo o Brasil de 44 para 40 
horas semanais.

Esta medida, segundo 
estudos, encarece a pro- 
dução em pouco mais  
de 1% e, em contrapar- 

tida, gera mais de 2 mi-
lhões de novos postos de 
trabalho.

Algumas empresas, co- 
mo Metalac, FL Smith e 
Mart Ferramentaria, já pra-
ticam jornada de 40 horas 
semanais.

Ajuste de horário
O Sindicato ainda con-

tinua negociando com a 
empresa uma equalização 
de horários para que todos 
os trabalhadores sejam con-
templados igualmente pela 
nova redução de jornada.

Jurídico do Sindicato pede que ex-
funcionários da Bachert atualizem dados

O Departamento Jurídico 
do Sindicato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba e Região pede 
aos trabalhadores relaciona-
dos no quadro abaixo, que tra-
balharam na empresa Bachert 
Industrial Ltda. e que ajui-
zaram ação contra a referida 
empresa, que compareçam ao 
Sindicato para atualizar os da-

•	ADAILSON	MENDES	PEREIRA
•	ADILSON	HIDALGO
•	AGNALDO	JOSÉ	DE	GODOI
•	ALCEU	FERREIRA	DA	COSTA
•	ALESSANDRO	DE	CAMARGO
•	AMAURI	TEIXEIRA	SOARES
•	ANTONIO	BUENO	DOS	SANTOS
•	ANTONIO	DOS	SANTOS
•	ANTONIO	JOAQUIM	ANTUNES
•	CESAR	HESSEL
•	EDMAR	LIMA	DA	SILVA
•	ELDINO	MANOEL	DA	CRUZ
•	EDNER	DE	SOUZA
•	EDSON	BATISTA	SOUZA
•	FERNANDO	ANTONIO	B.	SOUZA
•	FRANCISCO	LOURIVAL	GOMES

Ex-funcionários da Bachert que precisam comparecer ao Sindicato

•	JOSÉ		A.	SILVA	CABRAL
•	JOSÉ	PEREIRA	FILHO
•	JOSÉ	RODRIGUES	BATISTA
•	MARCELO	HENRIQUE	DA	SILVA
•	MAURÍCIO	ESTEVÃO	DOS	SANTOS
•	RAIMUNDO	GOMES	DA	SILVA
•	RONI	PETERSON	D.	DA	SILVA
•	SÉRGIO	VIEIRA	DIAS	
•	VANDERLEI	AP.	CAMARGO
•	VALDERY	GOMES	DOS	SANTOS
•	WAGNER	MARCELO	MARCHESIN	

	

•	ANTONIO	R.	CAMARGO	FILHO
•	DANIEL	ALVES	DE	SOUZA
•	FAUSTO	ALMAGRO	ROSS

Indústria se 
recupera em 2010 

e deve crescer 
mais este ano
O setor industrial de 

Sorocaba e região chegou 
ao fim de 2010 totalmente 
recuperado da crise do ano 
anterior. A consolidação e 
ampliação de várias fábri-
cas, como a Case e a JCB, 
o começo efetivo das obras 
da montadora Toyota e o 
número de empregos gera-
dos são as principais pro-
vas dessa recuperação.  

Segundo dados do Ca-
ged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados), a indústria soroca-
bana terminou o ano com 
um saldo positivo de 6,7 
mil vagas geradas, quase 
a totalidade de empregos 
perdidos [cerca de 7 mil] 
no ponto mais alto da crise 
mundial.

Para 2011, a expectativa 
é de que o crescimento se 
mantenha e novas vagas no 
mercado de trabalho sur-
jam em decorrência da ins-
talação dos fornecedores 
da Toyota. 

R$ 1,1 bilhão
Em 2010, a Case e a 

JCB anunciaram investi-
mento de R$ 1,1 bilhão 
para ampliar a produção in-
dustrial atual, o que deverá 
gerar 6,5 mil vagas diretas 
até o fim do próximo ano.

Mais R$ 28 milhões
Para o próximo ano, a 

indústria de Sorocaba já 
recebeu mais de R$ 28 mi-
lhões em investimentos.

Metade desse valor virá 
da empresa alemã Eber-
pächer, terceira maior fa-
bricante de escapamentos 
do mundo. Os diretores 
anunciaram 300 novos em-
pregos diretos e indiretos.

A Kanjiko, empresa 
que já possui fábrica em 
Salto, também anunciou 
uma nova unidade em So-
rocaba, com outros R$ 14 
milhões de investimentos e 
300 empregos.

Com informações do 
jornal BOM DIA/Sorocaba

dos e regularizar sua situação.
A atualização de dados é 

necessária para que não sejam 
prejudicados no futuro quanto 
ao recebimento dos créditos 
a serem liberados no proces-
so de falência que trâmita em 
São Paulo.

O atendimento para atuali-
zação dos dados será realizado 

a partir do dia 10 de janeiro, às 
segundas e quartas-feiras, das 
13h30 às 17h, às terças e quin-
tas-feiras, das 8h30 às 12h e 
às sextas-feiras, das 8h30 às 
12h e das 13h30 às 17h, por 
Fabiana, no plantão jurídico.

Para mais esclarecimen-
tos, deverão ser agendados 
horários diretamente com os 

advogados para atendimen-
to individual pelos telefones 
3334-5401 ou 3334-5400.

Ex-funcionários da Ba-
chert que estão no processo, 
mas não constam na relação 
publicada nesta página, não 
precisam comparecer à con-
vocação, pois seus dados es-
tão atualizados.

•	FRANCISCO	APARECIDO	BELO
•	HAMILTON	CASTRO	ALVES
•	HÉLIO	DIAS	DE	SOUZA
•	ISAEL	RIBEIRO	DA	SILVA
•	JORGE	BUENO	PEREIRA
•	JOSÉ	EDUARDO	CORREIA
•	JOSÉ	MOREIRA	DE	JESUS
•	LUIZ	PEREIRA	MOTA
•	LUIZ	ROBERTO	DE	MACEDO
•	MARCOS	LIPARINI
•	PAULO	DA	SILVA	MENDES
•	RAIMUNDO	NETO	RABELO	SANTOS
•	ROBERTO	ALVES	DE	MELLO
•	SÉRGIO	LOPES	JOSÉ
•	VITORIO	LUIZ	MOSCOTELLI
•	ELSINO	MANOEL	DA	CRUZ
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‘O mérito é dos sensatos’, afirma Izídio
Vereador metalúrgico afirma que os vereadores revogaram o reajuste de salários 
não por causa da imprensa ou de ‘oportunistas’ que ‘gritaram’ diante da mídia 

Folha Metalúrgica - De 
quem é o mérito de ter feito 
os vereadores voltarem atrás 
na decisão de aumentar os 
salários dos parlamentares a 
partir de 2013?

Izídio - Os principais res-
ponsáveis pelos vereadores 
terem revogado o projeto que 
instituía uma nova política 
salarial na Casa não foram a 
imprensa nem os manifestan-
tes que se destacaram na mí-
dia por terem gritado muito 
no plenário. Para mim, para a 
bancada do PT e para vários 
vereadores de outros parti-
dos, o mérito por abrir nos-
sos olhos foi de eleitores bem 
mais discretos. Não tenho 
medo de gritos, mas me dei-
xo convencer por argumen-
tos sensatos. Reconheci que 
não soubemos explicar para 
a população que o que foi vo-
tado não foi o valor do salá-
rio, mas sim a nova forma de 
reajuste a partir de 2013.

FM - Mas quem são esses 
eleitores que fizeram você 
mudar de ideia?

Izídio - Logo após a vo-
tação do dia 20 (que aprovou 
um reajuste salarial de 92% a 
partir da próxima legislatura, 
em 2013), eu e vários parla-
mentares recebemos recla-
mações e alertas de muitos 
eleitores sensatos, que não 
tinham interesse em vender 
manchetes ou se autopro-
mover. No meu caso, mui-
tos metalúrgicos e morado-
res da Zona Norte disseram 
que eu errei. Alguns fizeram 
críticas duras, mas com res-
peito. E eu reconheci o erro, 

mas não procurei a imprensa 
para dizer isso. Procurei pri-
meiro os demais vereadores, 
já que a proposta de reajuste 
foi discutida em conjunto. A 
decisão de recuar ou não te-
ria que ser da mesma forma. 
Em resumo: o mérito foi dos 
sensatos, especialmente dos 
eleitores com esse perfil.

FM -  Os vereadores não 
avaliaram que a repercussão 
de um reajuste de 92%, mes-
mo que para daqui dois anos, 
seria negativo  na opinião pú-
blica ?

Izídio - O que não ficou 
claro — e parte da imprensa 
ajudou a obscurecer a ques-
tão — é que nós não vota-
mos por um reajuste de 92%, 
nem por um salário de R$ 
15 mil. Muito menos vota-
mos essa mudança para nós 
mesmos. A votação tratou de 
uma nova forma de reajuste 
de salário parlamentar a par-
tir de 2013. Votamos para o 
salário dos vereadores ser 
equivalente a 75% do salário 
dos deputados estaduais [R$ 
20.042], que equivale a 75% 
dos deputados federais [R$ 
26,7 mil]. Para a maioria dos 
vereadores, a prioridade não 

era o valor, mas sim impedir 
que o Poder Executivo conti-
nuasse a determinar o quanto 
vale o trabalho dos vereado-
res. Hoje, o prefeito define 
os salários dos servidores e, 
junto, os salários do Poder 
Legislativo. 

FM -  Caso o percentual 
fosse mais baixo a repercus-
são não seria menor?

Izídio - Poderíamos fazer 
diferente dos Deputados Es-
taduais e de outras câmaras 
municipais e não seguir os 
75%. Poderíamos estabele-
cer a equivalência em 50% 
ou qualquer outro percentual, 
mas os oportunistas de plan-
tão iriam gritar do mesmo 
jeito. E vão continuar gritan-
do enquanto a imprensa se 
interessar pelo barulho.

FM - Você considera que 
a mídia é injusta com o Le-
gislativo?

Izídio - Várias questões, 
como das creches, da cole-
ta seletiva, da regularização 
fundiária, das enchentes, 
entre muitas outras, foram 
mapeadas e apontadas por 
vereadores, mas elas só vi-
ram manchetes de jornais ou 
destaques na TV quando a 
prefeitura se manifesta, ainda 
que tardiamente. 

A Câmara só vira man-
chete de forma depreciativa. 
O parlamentar, federal, es-
tadual ou municipal, só vale 
mais do que uma notinha no 
jornal quando é exótico ou se 
revela uma ‘maçã podre’, en-
volvido em falcatruas.

Os órgãos de comunica-
ção, sempre que criticados, 
são até ferozes ao defender 
seu papel de pilar da demo-
cracia. E eles de fato o são. 
Mas o Poder Legislativo 
também o é. Não existe de-
mocracia sem parlamento, 
cujos integrantes são os re-
presentantes mais próximos 
do povo.

A imprensa poderia aju-
dar se incentivasse mais a 
população a acompanhar 
constantemente o trabalho 
dos vereadores, a estarem 
presentes ou assistirem pela 
TV [Legislativa] às sessões 
da Câmara na íntegra.

FM -  Voltando à ques-
tão do salário do vereador, 

a direção municipal do PT 
concordou com o projeto de 
reajuste?

Izídio - Sim. Eu e o com-
panheiro França nos reuni-
mos com a direção execu-
tiva municipal do partido. 
Recebemos a orientação de 
concordar com a proposta de 
desvincular os salários em 
relação ao Executivo e seguir 
a votação dos parlamentares 
petistas no Congresso Na-
cional e na Assembléia Le-
gislativa de vários estados, 
inclusive de São Paulo, que 
aprovaram o reajuste e a pro-
porcionalidade de 75%.

Também avaliamos que 
se fosse para votar contra, 
teríamos que comprometer 
os vereadores do partido elei-
tos em 2012 a não aceitarem 
o reajuste de jeito nenhum. 
O que não dava é para votar 
contra a medida, aparecer 
bem na imprensa e depois re-
ceber o reajuste normalmente 
e contratar os novos assesso-
res, como já aconteceu várias 
vezes na Câmara.

FM -  E a questão da con-
tratação do sexto assessor, 
que também é criticada e não 
foi revogada?

Izídio - Eu defendo a 
contratação desse assessor 

para ajudar no trabalho par-
lamentar. A imprensa presta 
um desserviço ao condenar a 
contratação sem se aprofun-
dar no assunto. Pior, ofende 
a moral de trabalhadores ao 
chamá-los de ‘aspones’, que 
é uma ofensa grave e signifi-
ca, textualmente, assessor de 
porra nenhuma. É um desres-
peito muito grande.

Sorocaba cresce a cada 
dia, novos bairros e novas 
demandas surgem junto com 
necessidades reprimidas há 
anos. Precisamos de pessoas 
para colher essas demandas, 
organizá-las, transformá-las 
em textos de propostas e pro-
jetos. 

Cidades paulistas do por-
te de Sorocaba contam com 
mais assessores, como Ri-
beirão Preto, onde cada vere-
ador tem até dez assessores; 
São José dos Campos, com 
até 15 assessores. 

Não dá para contratar por 
concurso porque o mandato 
dura quatro anos. Se fizermos 
um concurso para assessores 
a cada quatro anos, dá para 
imaginar quantos funcio-
nários públicos com direito 
adquirido vamos deixar de 
herança financeira, nociva 
e permanente, a cada fim de 
legislatura?
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Vereador Izídio deu entrevista à Folha Metalúrgica na tarde desta terça, dia 11

“Não tenho medo de gritos, mas me deixo convencer por argumentos sensatos”

‘O que não dava 
é para votar 

contra a medida, 
aparecer bem na 
imprensa e depois 
receber o reajuste 

normalmente, 
como já aconteceu 

na Câmara’
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A Companhia de Santos 
Reis da Vila Formosa, uma 
das poucas manifestações 
do gênero na região, encer-
rou sua 20ª jornada pelas 
ruas de Sorocaba no último 
sábado, dia 8, com a tradi-
cional Festa da Chegada. O 
grupo começou a andança 
em 22 de outubro.

Como em todos os anos, 
a chegada da Folia movi-
mentou a Vila Formosa, 
zona norte, onde foi servi-
do almoço à comunidade 
na sede do Clube Paranazi-
nho. Após a celebração da 
chegada, os foliões promo-
veram um baile de confra-
ternização.

O grupo, formado por 
aproximadamente 15 fo-
liões, entre homens e mu-
lheres, sob o comando do 
mestre José Copi, fez a 
primeira apresentação da 
20ª jornada no auditório 
do Sindicato dos Metalúr-
gicos, parceiro da Folia há 
mais de 15 anos.

Festa da Chegada encerra  
20ª jornada da Folia de Reis 

Folia de Reis da Vila Formosa fez sua última apresentação em frente ao presépio durante Festa da Chegada no último sábado, dia 8
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Origem e significado
A Folia de Reis, Terno 

de Reis ou Companhia de 
Santos Reis, como pode 
ser denominada, é uma 
manifestação folclórica de 
cunho católico e de origem 
portuguesa. Ela chegou ao 

Brasil pelas mãos dos Jesu-
ítas e se espalhou por todas 
as regiões do país.

Ela ocorre em quase todo 
o Nordeste, parte do Norte e 
do Centro-Oeste, em todo o 
Sudeste, com destaque para 
Minas Gerais, e no estado 

do Paraná e Santa Catarina, 
Sul do País.

Segundo a fé católica, as 
Folias de Reis representam 
a andança que os três reis 
magos [Gaspar, Baltazar, 
Belchior] fizeram para visi-
tar o Menino Jesus.

Rubens de Faria 
oferece cursos 
para profissionais 
com experiência

A Escola Técnica Es-
tadual Rubens de Faria e 
Souza recebe inscrições  
até esta sexta-feira, dia 14, 
para que profissionais com 
experiência prática nas 
áreas de alimentos, nutri-
ção e dietética, mecânica, 
mecatrônica, eletrônica e 
eletrotécnica, possam fazer 
cursos gratuitos.

A escola vai fazer a clas-
sificação dos inscritos e, 
caso o candidato seja sele-
cionado,  será encaminhado 
para o curso técnico de sua 
área de atuação.

As vagas são limitadas e 
as inscrições devem ser fei-
tas de segunda a sexta, das 
14h às 17h e das 19h30 às 
21h30.

A Etec Rubens de Faria 
é ligada ao Centro Paula 
Souza e fica na avenida Co-
mendador Pereira Inácio, 
190, ao lado da rodoviária 
de Sorocaba.

Mais informações pelo 
telefone 3233-1314. 

Uma caravana com 90 
metalúrgicos e seus fami-
liares de Sorocaba, Piedade 
e Pilar do Sul prestigiaram 
a posse da primeira mulher 
presidente do Brasil, Dilma 
Rousseff, em Brasília, no 
dia 1° de Janeiro.

Os metalúrgicos tam-
bém aproveitaram para dar 
adeus ao ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, único 
representante legítimo do 
povo a governar o Brasil 
desde o seu descobrimento, 
em 1.500.

Lula governou o país 
por oito anos e promoveu a 
maior distribuição de renda 
da história, com a inclusão 
social de mais de 30 mi-
lhões de brasileiros.

O presidente e vice-pre-
sidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Sorocaba 
e Região, Ademilson Terto 
da Silva e Izídio de Brito, 
respectivamente, também 
integraram a caravana.

Antônio Bueno dos Santos ‘veste’ bandeira do Sindicato dos Metalúrgicos na praça dos Três Poderes durante cerimônia de posse
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A cerimônia foi marcada 
por várias pancadas de chu-
va que causaram desconfor-
to à multidão e aos profissio-
nais que cobriam o evento. 
Mas as águas não tiraram o 
ânimo das pessoas e, muito 
menos, o brilho da festa, que 
começou pela manhã e se 
estendeu até a noite.

“Chuva nenhuma vai me 
impedir de ver esta posse”, 
dizia, pela manhã a, o meta-
lúrgico Antônio Bueno dos 
Santos.

Como milhares de ou-
tras pessoas, Antônio Bue-
no também viajou  mais 
de 15 horas de ônibus [ca-
ravana do Sindicato]  para 
prestigiar a posse de Dilma 
e a despedida de Lula. “Não 
podia deixar de participar 
deste momento histórico”, 
repetia.

Sob forte chuva, a pre-
sidenta eleita embarcou no 
Royce Rolls, com capota 

Metalúrgicos dão boas-vindas 
à Dilma e se despedem de Lula

fechada, ao lado da Igreja 
Matriz com destino ao Con-
gresso, onde tomou posse, 
às 14h30.

Às 16h, já empossada 
presidenta do país e depois 
de um passeio em carro 

aberto, Dilma subiu a ram-
pa do palácio do Alvorada, 
onde recebeu a faixa presi-
dencial das mãos do presi-
dente Lula e prometeu erra-
dicar a pobreza extrema.

Sob aplausos, Dilma se 

recolheu ao palácio para 
cumprimentar as autorida-
des nacionais e estrangeiras 
que prestigiavam a posse. 
Enquanto isso, Lula desceu 
a rampa e se despediu do 
povo.
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Assembleia dia 21 inicia 
processo eleitoral metalúrgico

ELEIÇÃO SINDICAL

Uma assembleia na sede 
do Sindicato dos Meta-
lúrgicos, em Sorocaba, na 
próxima sexta-feira, dia 21 
de janeiro, às 18 horas, vai 
definir as datas das elei-
ções sindicais da categoria 
que deverão acontecer nos 
próximos meses. Todos os 
metalúrgicos sindicalizados 
da região estão convidados 
para a assembleia.

A exemplo do que ocorre 
há anos, as eleições metalúr-
gicas de 2011 acontecerão 
em dois turnos. No primeiro 
turno os associados vão ele-
ger os membros de Comitês 
Sindicais de Empresa (CSE). 
No segundo turno a votação 

será para eleger a direção 
executiva, o conselho da di-
reção e o conselho fiscal.

Além da data da votação, 
a assembleia vai deliberar so-
bre outros assuntos referentes 
ao processo eleitoral, como o 
regimento, a comissão eleito-
ral e os nomes das empresas 
em que haverá eleição de 
CSEs. O mandato da diretoria 
sindical é de três anos.

A assembleia no dia 21 
está prevista para começar 
às 18h em primeira convo-
cação e às 19h em segunda 
chamada. O sindicato fica na 
rua Julio Hanser, 140, Laje-
ado. Veja edital sobre a elei-
ção nesta página.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA ELEITORAL

SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE SOROCABA E REGIÃO

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, 
MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE SOROCABA E REGIÃO, 
através de seu diretor Presidente, ao final assinado, nos termos do artigo 
54 do Estatuto Social, convoca todos os seus associados em pleno gozo 
de seus direitos estatutários, dos municípios de Sorocaba, São Roque, 
Votorantim, Iperó, Piedade, Pilar do Sul, Salto de Pirapora, Araçoiaba da 
Serra, Itapetininga, Ibiúna, Tapiraí, Sarapuí e Araçariguama, que este edital 
virem ou dele tomarem conhecimento, para participarem da Assembleia 
Geral Eleitoral, a realizar-se no dia 21 de janeiro de 2011 (sexta-feira), 
às 18h00, em primeira convocação, e, caso não haja quorum, às 19h00, 
em segunda convocação, com qualquer número de presentes, na sede 
do Sindicato, localizada na Rua Júlio Hanser, nº 140, Bairro Lageado, na 
cidade de Sorocaba – SP. Os associados presentes deliberarão acerca da 
seguinte pauta: 01) Definição das datas e duração das eleições no primeiro 
turno (1º e 2º escrutínios) e no segundo turno (1º e 2º escrutínios) para 
escolha dos membros da Diretoria Plena, do Conselho da Direção Executiva, 
da Direção Executiva, do Conselho Fiscal, dos Comitês Sindicais de 
Empresa e do Comitê Sindical dos Metalúrgicos Aposentados, para gestão 
2011/2014; 02) Eleição dos membros da Comissão Eleitoral que presidirá 
todo o processo eleitoral, e dentre seus membros eleição do presidente da 
referida Comissão Eleitoral; 03) Aprovação do Regimento Eleitoral; e 04) 
Aprovação da relação das empresas que elegerão, no primeiro turno das 
eleições, seus Comitês Sindicais de Empresas, observados os critérios 
contidos nos artigos 24 e 25 do Estatuto Social do Sindicato. O prazo 
para inscrições das chapas para os Comitês Sindicais de Empresa será 
do dia 24/01/2011 a 02/02/2011. Os associados que desejarem constituir 
um Comitê Sindical em sua empresa, observadas as condições contidas 
no artigo 24, caput, do Estatuto Social, poderão encaminhar solicitação, 
acompanhada da devida assinatura dos associados, junto a Secretaria 
Geral do Sindicato, durante o horário normal de funcionamento da mesma, 
ou seja, de 8h30min a 18h00min, no período de 10/01/2011 a 19/01/2011.

Sorocaba, 09 de janeiro de 2011.

ADEMILSON TERTO DA SILVA
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região
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Sindicato fica sem 
energia nesta quarta

Entre às 12h e às 16h30 desta quarta-feira 
(12) o prédio do Sindicato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba ficará sem energia elétrica. O 
desligamento será feito pela CPFL para ma-
nutenção da rede elétrica de todo o quartei-
rão.

Devido a falta de energia, o Sindicato dei-
xará de prestar atendimento de todos os ser-
viços que necessitam do uso de equipamen-
tos eletroeletrônicos. Os ramais telefônicos 
também não funcionarão neste período.

Sindicato dos Metalúrgicos inicia preparação da sua eleição, que começa com a votação dos trabalhadores nos CSE’s

W W W .
SMETAL.
ORG.BR
o portal do Metalúrgico
em Sorocaba e região!
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A Campanha Natal Sem 
Fome, coordenada pelo Sin-
dicato dos Metalúrgicos de 
Sorocaba e Região, arreca-
dou e distribuiu, no dia 16 
de dezembro, 30 toneladas 
de alimentos não-perecíveis.

As doações, divididas 
em 1.550 cestas e entregues 
a 52 entidades assisten-
ciais, parceiras da campa-
nha, foram coletadas junto 
a empresas e à população 
sorocabana ao longo da se-
gunda quinzena de novem-
bro e primeira quinzena de 
dezembro.

As cestas foram monta-
das com arroz, feijão, óleo, 
café, açúcar e uma série de 
outros produtos não-perecí-
veis. Elas foram entregues 
às famílias carentes pelas 
entidades assistências, antes 
do Natal.

Campanha arrecada 30ton. 
e atende 1,5 mil famílias

Campanha Natal Sem Fome mobilizou centenas de populares, entidades assistenciais, empresas e sindicatos

Fo
gu

inh
o

Metalúrgicos da ZF doam cestas de 
natal para terceirizados na Verzani

Esta foi a 17ª edição da 
campanha, que foi inspira-
da na campanha Natal Sem 
Fome, lançada em nível na-
cional pelo sociólogo Beti-
nho, na década de 80.

O Banco de Alimentos, 
Ceadec, Ciesp, Subsede 
Regional da CUT e sindi-
catos filiados também são 
parceiros da campanha lo-
cal.

Campanha em Iperó
O Sindicato dos Meta-

lúrgicos em Iperó também 
realizou sua campanha de 
arrecadação de alimentos 
pelo 4ª ano consecutivo.

As doações das cestas às 
entidades assistências fo-
ram realizadas no dia 15 de 
dezembro na sede do Sindi-
cato dos Metalúrgicos em 
Iperó.

Banco de Alimentos faz 
nova parceria em Itu

A unidade de Itu do hi-
permercado Walmart é o 
mais novo parceiro do Ban-
co de Alimentos de Soroca-
ba. Desde a manhã da última 
segunda-feira (10) funcio-
nários do Banco já fazem 
retiradas diárias de produtos 
de padaria e de mercearia da 
unidade ituana.

“Ainda não temos uma 
previsão do volume que nos 
será doado semanalmente, 
mas com certeza esta nova 
parceria nos será de grande 
valia”, diz Cláudio Antônio 
de Faria, o  Kuruca, diretor 

do Banco de Alimentos.
Instalado junto à Cea-

gesp, em Sorocaba, o Ban-
co de Alimento arrecada, 
higieniza e distribui cerca 
de 40 toneladas de alimen-
tos por mês. “Sem o Ban-
co, todo esse volume seria 
jogado no lixo”, completa 
Kuruca.

Os alimentos higieniza-
dos são entregues às enti-
dades assistenciais que dão 
destinação final aos produ-
tos a cerca de 20 mil pesso-
as carentes de Sorocaba e 
Região.

SOLIDARIEDADE

Os trabalhadores da ZF 
do Brasil mostraram solida-
riedade e senso de Justiça ao 
fazer uma coleta interna de 
dinheiro a fim de comprar 
cestas de Natal para os 60 
funcionários da prestado-
ra Verzani e Sandrini, que 
prestam serviços de limpe-
za na ZF e não receberam o 
benefício de seus emprega-
dores.

Dezenas de funcionários 
da ZF do Brasil contribuí-
ram com a ‘caixinha’, que 
resultou em 30 cestas com 
alimentos básicos e produ-

tos natalinos. Como ainda 
faltava quase metade dos 
funcionários da Verzani para 
serem contemplados, o Co-
mitê Sindical procurou o 
Sidicato, que colaborou com 
as cestas que faltavam.

A iniciativa na ZF do 
Brasil aconteceu porque os 
funcionários da fabricante 
de autopeças, localizada na 
zona industrial de Sorocaba, 
se sensibilizaram com o fato 
de eles e vários dos traba-
lhadores de outras prestado-
ras de serviços receberam as 
cestas, enquanto seus com-

panheiros da Verzani não fo-
ram lembrados pelo patrão, 
nem pela ZF.

A entrega das cestas 
aconteceu no último dia 30 
de dezembro. “Nós, do Co-
mitê Sindical, vamos refor-
çar nossa atuação em prol 
dos terceirizados na ZF. Es-
ses companheiros são explo-
rados de várias formas e não 
recebem benefícios básicos 
que seus colegas de fábrica 
têm direito”, afirma Cléris-
ton Cristovão Albino dos 
Santos, o Pereira, membro 
do CSE na ZF do Brasil.
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O Banco de Alimentos fica instalado junto à Ceagesp de Sorocaba

Pastor Pereira entrega cesta de natal para terceirizados da Verzani
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A equipe de futsal da 
YKK-AP, formada por tra-
balhadores metalúrgicos só-
cios do Sindicato, venceu a 
Iperfor por 4 a 2,  e se sagrou 
campeã da 6ª Taça Papagaio. 
A decisão aconteceu no dia 
12 de dezembro no ginásio 
de esportes da categoria, no 
Éden, em Sorocaba.

Além do troféu de cam-
peã, a YKK também teve o 
goleiro menos vazado [Ro-
gério, com 6 gols] e um dos 
artilheiros da equipe, Tiago 
Romano, com 11 gols. Gui-
lherme Forte, do Juventus/
Schaeffler também marcou 
11 vezes e dividiu a artilha-
ria com Tiago.

O jogo
A equipe da Iperfor co-

meçou o jogo mostrando Time da YKK-AP, campeão da 6ª Taça Papagaio, posa para foto diante da sua torcida
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minuto abriu o placar com 
Alessandro.

Mas aos 11 e 16 minutos 
o artilheiro do campeona-
to, Tiago Romano, marcou 
duas vezes e virou o placar.

No segundo tempo a 
Iperfor voltou a pressionar 
e Jesaias empatou a partida 
aos 26 minutos. Mas, aos 
34 minutos, para delírio da 
torcida, Paulo Lopes fez 3 
a 2 para YKK. Faltando 10 
segundos para o fim do jogo, 
Tiago Romano marcou mais 
uma vez: final YKK 4, Ipe-
for 2.

A 6ª Taça Papagaio ho-
menageia o ex-diretor sin-
dical Reinaldo de Paula 
Moreni, morto em acidente 
de carro em 2006. Ao todo 
foram 70 jogos e 410 gols.

YKK-AP vence Iperfor e leva 
o título da 6ª Taça Papagaio

Ficha técnica 
Local: Ginásio Papagaio  
(Clube de Campo dos Metalúrgicos)
Dia: 12 de dezembro de 2010
Horário: 15 horas

Iperfor:
Romelio, Nestor, Joilson, Jesaias, Alessandro, 
Eder, Renato, Tiago, Carlos e Sandro. Técnico 
Paulo Silva.

YKK:
Rogério, Jorge, Espiga, Tiago Bento, Tiago 
Romano. Marcos, Paulo Lopes, Johny, Guil-
herme e Adinilton.

Gols:
Alessandro e Jesaias (Iperfor) e Paulo Lopes 
e Tiago Romano (3) (YKK). 

Cartões amarelo:
Eder e Nestor (Iperfor)

Arbitragem:
Julio Cesar e Saul Tavares
Anotador:
José Ivo Carriello

Acima foto oficial do time da YKK que sagrou-se campeão da 6ª Taça Papagaio. No detalhe Tiago Romano e Rogério, da YKK, seguram troféus 
de artilheiro e goleiro menos vazado do torneiro. Tiago fez 11 gols e Rogério sofreu apenas 6

Time da Iperfor que ficou com o vice-campeonato


