
Mais de 8 mil trabalha-
dores de 51 fábricas e do 
comitê dos aposentados 
participaram das votações 
do primeiro turno das elei-
ções do Sindicato dos Me-
talúrgicos realizadas nos 
últimos dias 23, 24 e 25. 
Dos 134 candidatos, 131 
foram eleitos pela Cha-
pa 1. Eles vão integrar o 
CSE (Comitê Sindical de 
Empresa) em suas respec-
tivas fábricas e estão aptos 
a participarem do segundo 
turno, que será realizado 
em 23, 24 e 25 de março.

Para participar do se-
gundo turno, quando será 
eleita a diretoria executiva, 
conselho da diretoria,  con-
selho fiscal e suplente, as 
chapas devem se inscrever 
até o próximo dia 9. PÁG. 3
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Movimento sindical perde o Batistão

Batistão (1° plano) ao lado de Bolinha e Lula durante assembleia sindical nos anos 80
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dia 23, em Sorocaba, o corpo 
do metalúrgico e líder sin-
dical João Batista da Silva. 
Ele tinha 62 anos de idade e 
morreu vítima de um derra-
me cerebral. Batistão, como 
era conhecido, teve papel 
importante na reestruturação 
do Sindicato dos Metalúrgi-
cos no começo dos anos 80. 
Mesmo longe do movimen-
to sindical há anos, Batistão 
continuava apaixonado pelas 
causas do trabalhador. PÁG. 2

PT de Sorocaba comemora 31 
anos em cerimônia na Câmara

Uma sessão solene reali-
zada no plenário da Câmara 
Municipal no último dia 28 
celebrou os 31 anos de fun-
dação do Partido dos Traba-
lhadores de Sorocaba. A ce-
rimônia reuniu mais de 200 
pessoas entre lideranças atu-
ais e fundadores da legenda. 

Dia 11 tem assembleia para 
escolha de delegados para 
congressos da FEM e CNM 

Sindicato lançará revista  
Ponto de Fusão que 

circulará em toda a região

Carnaval no Clube de Campo começa nesta sexta 

Representantes de diversos 
outros partidos também 
prestigiaram a cerimônia. 
O vereador Izídio de Brito 
(PT) lembrou da importân-
cia das alianças do partido, 
que resultaram em avanços 
sociais e econômicos nos úl-
timos 8 anos.

Apuração dos votos aconteceram na sexta, 25, a  noite e Chapa 1 eleita em todas as urnas, inclusive na Prysmian onde houve chapa de oposição

PÁG. 3

ELEIÇÕES SINDICAIS

Primeiro turno mobiliza 8,2 mil metalúrgicos 
e inscrições para 2º turno terminam dia 9

Desta sexta-feira até a terça de Carnaval o Clube de Campo da categoria, no Éden, vai promover 
cinco bailes e duas matinês. Os bailes vão começar as 22h e sócios e dependentes não pagam.

PÁG. 4

PÁG. 2 PÁG. 4
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Morre Batistão, líder 
metalúrgico nos anos 80

Companheiro fun-
damental pela liberta-
ção do Sindicato dos 
Metalúrgicos de So-
rocaba das mãos dos 
‘pelegos’, que desde 
o golpe de 1964 do-
minavam a instituição, 
João Batista da Silva, 
o Batistão, tornou-se 
liderança sindical em 
Sorocaba no final dos 
anos de 70 e começo 
dos anos 80.

“Ele se afastou do 
movimento sindical, 
mas continuou com a 
alma de sindicalista. 
Batistão sempre foi 
um apaixonado pelo 
sindicalismo, espe-
cialmente pelo Sindi-
cato dos Metalúrgi-
cos”, diz o jornalista 
Carlos Araújo, que o 
entrevistou em 2008 
para o livro “Com-

panheiros”, que será 
lançado brevemente e 
que retrata a história 
dos metalúrgicos de 
Sorocaba.

“Infelizmente Ba-
tistão nos deixou, 
mas  sua luta em prol 
dos metalúrgicos fica-
rá nas recordações de 
familiares, amigos e 
principalmente na his-
tória do Sindicato do 

qual ele  fez parte”, diz 
Ademilson Terto da 
Silva, atual presidente 
do Sindicato.

Batistão morreu dia 
no último dia  22, aos 
62 anos de idade, ví-
tima de uma derrame 
cerebral. Ele era casa-
do e deixou sete filhos: 
Kary, Kátia, Kraus, 
Keller, Kelly, Kleber e 
Helena.

Vereador Izídio cobra Congresso 
Municipal de Esportes

A falta de investi-
mentos, projetos e in-
fraestrutura para o es-
porte em Sorocaba tem 
preocupado o vereador 
Izídio de Brito (PT). 
Por isso, o parlamentar 
metalúrgico está soli-
citando, por meio de 
requerimento, a reali-
zação de um Congresso 
Municipal de Esportes.

A decisão foi to-
mada durante as expli-
cações do secretário 
municipal de esportes, 
Claudio Bacci, feitas 
na sessão do último dia 
1º. Na oportunidade, os 
vereadores encontraram 
diversos pontos críti-
cos, entre eles, a falta 
infraestrutura esportiva, 
falhas na busca de ver-

bas junto aos governos 
estadual e federal; na 
execução de emendas, 
na divulgação dos even-
tos e calendários espor-
tivos, além de investi-
mentos insuficientes.

 Izídio acredita que 
um Congresso é a única 
maneira de se discutir 
propostas com repre-
sentantes de todas as 
modalidades e além de 
grêmios de fábricas e 
associações de bairros. 
“Só assim podemos 
planejar melhor o orça-
mento e organizar par-
cerias com indústrias, 
por exemplo, onde sa-
bemos que há piscinas, 
campos e quadras inuti-
lizadas”, afirma.

Izídio lembra que o 

Brasil sediará a Copa 
do Mundo de 2014 e 
as Olimpíadas de 2016. 
“Por isso, precisamos 
discutir, com urgência, 
investimentos e proje-
tos que incluam as ca-
tegorias de base”, con-
clui. 

Vereador Izídio de Brito (PT) 
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Batistão durante manifestação em frente a antiga do Sindicato, na R. da Penha
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 Amaso começa preencher IR dia 14
A partir do próxi-

mo dia 14 a Amaso 
(Associação dos Me-
talúrgicos Aposen-
tados de Sorocaba) 
começa a fazer o pre-
enchimento da decla-
ração do Imposto de 
Renda relativo ao ano 
fiscal de 2010. Para os 
metalúrgicos sócios 
do sindicato o preen-
chimento custará R$ 

5. O atendimento na 
Amaso será das 8h às 
12h e das 13h30 às 
18h.

Para o preenchi-
mento o trabalhador 
precisa levar RG, CPF 
título de eleitor e com-
provante de rendi-
mento de 2010, além 
dos recibos médicos 
e comprovantes de 
outros gastos que dão 

direito à restituição.
O trabalhador que 

tem dependente tam-
bém deverá levar os 
documentos deles 
para citá-los na decla-
ração.

Para mais informa-
ções ligue 3335-5404 
ou 3031-4271 e falar 
com Renata, mas so-
mente a partir do dia 
14.
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As sete mulheres
No próximo dia 8 

de março, terça-feira 
de Carnaval, celebra-
-se o Dia Internacio-
nal da Mulher, figura 
de importância ímpar 
na história da huma-
nidade.

O Sindicato dos 
Metalúrgicos de So-
rocaba e Região, nes-
te espaço editorial, 
rende  homenagens 
às mulheres-mãe; às  
mulheres-pai e mãe;  
às mulheres donas 
de casa, operárias, 
profissionais liberais, 
enfim, a todas as mu-
lheres metalúrgicas, 
sorocabanas, paulis-
tas e brasileiras.

Mas além dessas 
mulheres, o Sindica-
to quer prestar uma 
homenagem especial 
a sete mulheres me-
talúrgicas da nossa 
região – Dirce, Jo-
siane, Kátia, Dori-
nha, Kelly, Ruth e 
Ana Célia – que se 
candidataram e se 
elegeram pela Chapa 
1 para representar a 
categoria no seu local 
de trabalho pelos pró-
ximos três anos.

tempo com reuniões, 
em congressos, com 
manifestações e par-
ticipação sindical.

Mas como é da 
índole feminina, elas 
sempre arrumam 
forças para vencer 
as dificuldades. Não 
importa o tamanho 
destas barreiras, elas 
sempre as transpõem.

Inspiradas nestas 
sete sindicalistas, o 
Sindicato dos Meta-
lúrgicos espera que 
todas as mulheres 
metalúrgicas de So-
rocaba e região se re-
alizem, se unam e se 
convençam, cada dia 
mais, do tamanho da 
importância femini-
na em todos os luga-
res em que elas este-
jam, seja em casa, na 
igreja, na escola, no 
local de trabalho.

A mulher, como 
a natureza, é a mãe 
de todas as coisas do 
mundo e entre seus 
filhos estão a virtude, 
a coragem, o amor, o 
perdão e a sensibili-
dade que só o cora-
ção feminino pode 
conter.

Todos sabem que 
a grande maioria das 
mulheres exerce jor-
nada dupla com seus 
afazeres domésticos, 
que muitas vezes to-
mam até mais tempo 
do que elas passam no 
trabalho, na linha de 
produção. 

Diante disso, ao se 
dispor a participar de 
uma diretoria sindical, 
estas sete mulheres 
mostram a dedicação 
que elas têm para com 
suas profissões e, prin-
cipalmente, para com 
toda a categoria.

A função que estas 
guerreiras vão assumir 
em breve – algumas já 
desempenham esse pa-
pel na atual diretoria – 
vai lhes consumir mais 

A mulher, como 
a natureza, é a 
mãe de todas 
as coisas do 

mundo e entre 
seus filhos 

estão a virtude, 
a coragem, o 

amor, o perdão e 
a sensibilidade

Katia DorinhaAna Célia Ruth

DirceJosiane Kelly
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Dos 14,3 mil metalúr-
gicos sócios do Sindicato 
listados como aptos a votar 
nas 51 fábricas onde hou-
ve candidato ao CSE (Co-
mitê Sindical de Empre-
sa), 8.220 compareceram 
às urnas para participar do 
primeiro turno das eleições 
metalúrgicas.

“Consideramos mui-
to boa a participação dos 
companheiros por se tratar 
de uma eleição sem nenhu-
ma obrigatoriedade, como 
acontece nas eleições parti-
dárias”, analisa Ademilson 
Terto da Silva, presidente 

Eleições mobilizam 8,2 mil metalúrgicos 
em 51 fábricas e na sede de Sorocaba

Eleições do Sindicato dos  Metalúrgicos de Sorocaba são realizadas em dois turnos e a cada três anos
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Começaram  na segun-
da-feira, 28, e vão até o dia 
9 de março as inscrições 
de chapas que pretendem 
disputar o segundo turno 
das eleições  do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Soro-
caba e Região.

A votação em segundo 
turno será nos dias 23, 24 
e 25 de março, quando se-
rão eleitos os membros da 
diretoria executiva, con-
selho da diretoria, conse-
lho fiscal e suplentes. 

A eleição em primeiro 

Prazo para inscrições de chapa termina dia 9

do Sindicato.
Ao todo, 134 trabalha-

dores se candidataram aos 
seus respectivos comitês 
sindicais de empresa. Fo-
ram 131 candidatos pela 
Chapa 1 e três pela Chapa 2.

A Chapa 2 só apresentou 
candidatos [três] na Prys-
mian Energia. A disputa 
nesta fábrica foi vencida 
pela Chapa 1 por 91 a 47 
votos.

As eleições e apuração 
foram tranquilas e não foi 
registrado nenhum inciden-
te envolvendo os 134 candi-
datos das duas chapas.

turno aconteceu na sema-
na passada, dias 23, 24 e 
25 de fevereiro, em 51 fá-
bricas e também na sede 
de Sorocaba, para os só-
cios aposentados.

As chapas que vão 
disputar o segundo turno 

devem ser formadas, obri-
gatoriamente, por inte-
grantes de CSE eleitos em 
primeiro turno.

Nesta segunda etapa 
das eleições metalúrgicas, 
para escolha dos cargos 
executivos (incluindo pre-

sidente), todos os associa-
dos há mais de 3 meses do 
Sindicato em todas as fá-
bricas terão direito a voto.

O mandato da diretoria 
sindical dos metalúrgi-
cos de Sorocaba é de três 
anos.

Cerca de 250 pessoas 
lotaram a Câmara Munici-
pal de Sorocaba na noite da 
última segunda-feira (28) 
para prestigiar  a sessão so-
lene em comemoração aos 
31 anos do PT sorocabano. 
Fundadores, ex-presidentes 
e ex-parlamentares da le-
genda foram homenagea-
dos.

 “Tenho muito orgulho 
de ter iniciado minha atu-
ação política através do 
Partido dos Trabalhadores 
e gostaria de agradecer a 
todos que ajudaram a cons-
truir essa história”, discur-
sou José Carlos Triniti Fer-
nandes, atual presidente do 
partido em Sorocaba.

A  solenidade petista 
contou com a participação 
de representantes do PV, 
PPS, PRB, PR, PRTB, PPL, 
PCdoB e PTB Jovem. 

A política de alianças 
adotada pelo PT desde a pri-
meira eleição do presidente 
Luis Inácio Lula da Silva, 
em 2002, foi lembrada pelo 

Lideranças históricas do PT foram homenageadas em solenidade na Câmara
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Cerimônia celebra 31 
anos do PT sorocabano

Homenageados
A cerimônia homenageou os ex-vereadores e ex-suplentes Iara 

Bernardi, Osvaldo Francisco Noce, Jorge Carvalho, Arthur da Silveira 
Lara, Gabriel César Bitencourt, Antônio Arnaud Pereira, Jorge Pereira 
Lima, Raul Marcelo de Souza, Tânia Baccelli, Francisco França da Silva 
e Antônio Sérgio Ismael.

Também foram lembrados os ex-presidentes do diretório Municipal 
Sidnei Donizete Lopes, Márcia Cristina Azzini Gomes, Paulo Henrique 
de Campos Soranz e o atual presidente José Carlos Triniti Fernandes.

Os fundadores Carlos Roberto de Gáspari, Fausto Carneiro, Fran-
cisco Gomes, Isa Correa, Jacob Miranda, Joaquim Moreno, Maria do 
Amparo Oliveira, Maria Elizabete Gonzales, Maria Isabel Martines, Ma-
ria Rita Madureira Moretti, Olival Costa Farias, Osvaldo Lemes, Ro-
lando Carnicelli e Virginia Paes Coelho também foram homenageados.

vereador Izidio de Brito 
Correia, que presidiu a ses-
são solene. “Lula enfrentou 
muita resistência, mas nos 
provou que é possível go-

vernar com alianças através 
dos excelentes resultados 
de suas duas gestões à fren-
te da Presidência”, afirmou 
o vereador. 

Sindicato se reúne com Nipro  
para rediscutir cargos e salários

Diretores do Sindicato se 
reúnem com representantes 
da Nipro, nesta sexta-feira, 
4, para rediscutir a revisão do 
plano de cargos e salários im-
plantado recentemente pela 
empresa.

Depois de várias cobran-
ças a Nipro fez o plano, “mas 
na verdade ela só mudou o 
nome da proposta; aumento 
que é bom, mesmo, os traba-
lhadores não viram nada”, cri-
tica o dirigente sindical Mar-

cos Roberto Coelho, o Latino.

Transporte
A melhoria do transporte 

dos trabalhadores também 
será discutida na reunião de 
sexta. “O prazo para a em-
presa melhorar o transporte 
venceu dia 1°. Vamos saber, 
nesta reunião, porque a mu-
dança ainda não ocorreu”.

Em algumas linhas, o 
tempo de viagem dos traba-
lhadores supera a duas horas.   

Assembleia dia 11 vai eleger 
delegados para Congressos

Uma assembleia a ser re-
alizada no próximo dia 11, 
às 18h, na sede do Sindicato 
em Sorocaba, vai definir os 
delegados desta base terri-
torial que deverão participar 
do 6° Congresso da FEM 
(Federação Estadual dos Me-
talúrgicos) e o 8° Congres-
so da CNM (Confederação 
Nacional dos Metalúrgicos), 
instâncias ligadas à CUT. 
Ambos os  encontros serão 
realizados em abril.

O 6º Congresso da FEM 
será realizado nos dias 6 e 7 
de abril, em Atibaia, e o tema 

será ‘Organizar para seguir 
Conquistando’. Vão parti-
cipar do congresso da FEM 
170 delegados de 13 sindica-
tos cutistas.

Já o 8º congresso da 
CNM acontecerá dos dias 26 
a 29 de abril, em Guarulhos, 
com 500 delegados. O assun-
to principal será Organização 
Sindical e o Desenvolvimen-
to Sustentável.

Nos dois encontros serão 
eleitas as novas direções das 
entidades e definidos os pla-
nos de lutas para cada uma 
delas.

ANIVERSÁRIO
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Curso de inglês
Estão abertas as inscri-

ções para o curso de inglês 
- Move on Idiomas – na sede 
do Sindicato em Sorocaba. 
Serão abertas turmas para 
aulas aos sábados e durante 
a semana.

As aulas serão ministra-
das na sede do Sindicato em 
Sorocaba, que fica na rua 
Júlio Hanser, 140, Lajeado, 
perto da rodoviária.

A mensalidade para só-
cios e dependentes custa  R$ 
60 e a taxa de matrícula R$ 
10. Mais informações pelo 
telefone 3013-8252 ou pelo 
email: ingles.sindicato@glo-
bomail.com.

Os metalúrgicos sócios do 
Sindicato e seus dependentes 
que queiram utilizar a colônia 
de férias da categoria durante o 
mês de abril têm até o próximo 
dia 15 para fazer inscrições.

As inscrições devem ser 
feitas pessoalmente na sede de 
Sorocaba, das 8h às 18h, me-
diante apresentação do cartão 
de sócio. A sede de Sorocaba 
fica na rua Júlio Hanser, 140, 
Lajeado, perto da rodoviária.

Se o número de inscritos 
superar o de vagas haverá sor-
teio no dia 18 de maio, às 19h. 
O sorteado precisa estar pesen-
te para ter direito à vaga.

A colônia de férias dos me-
talúrgicos fica no balneário de 
Ilha Comprida, litoral sul do 
estado.

Mais informações pelo te-
lefone (15) 3334-5402

Colônia em abril

Jornalista faz bate-papo 
sobre mulheres na Dynapac

Em comemoração ao 
Dia Internacional das Mu-
lheres, a jornalista e escri-
tora Susi Berbel promove 
nesta quinta-feira, dia 3, 
nos auditórios das multi-
nacional Dynapac e Gra-
ce Brasil,  um bate-papo 
sobre o universo femini-
no denominado Encontros 
Especiais.

Baseados no livro “Elas, 
Somos Todas Iguais”, lan-
çado por Susi na última 
Bienal do Livro de São 
Paulo, os bate-papos agu-
çam a reflexão das mulhe-
res em busca do equilíbrio 
e da plenitude por meio da 
leitura das crônicas de sua 
obra.

NOTAS RÁPIDAS

Jornalista Susi Berbel

Categoria vai ganhar revista
Nos próximos dias o 

Sindicato vai fazer circular 
entre a categoria metalúrgi-
ca de Sorocaba e de todas 
as demais cidades que in-
tegram a base territorial do 
Sindicato a revista Ponto de 
Fusão.

Além dos assuntos rela-

tivos ao mundo do trabalho, 
como redução de jornada, 
crescimento do nível do 
emprego e parque tecno-
lógico, a revista vai tratar 
de diversos outros assun-
tos, como drogas, criação 
da região metropolitana de 
Sorocaba, compra direta da 

PONTO DE FUSÃO

O mais antigo bloco car-
navalesco em atividade em 
Sorocaba, o Depois a Gente 
se Vira, abre o carnaval de 
rua de Sorocaba na sexta-
-feira, dia 4.  A concentra-
ção dos foliões começa às 
19h na esquina das aveni-
das Afonso Vergueiro e Eu-
gênio Salerno, próximo ao 

shopping Sorocaba. 
O bloco Depois foi cria-

do em 1987, dois anos de-
pois da abertura do bar, que 
deu nome ao bloco.  

Nos últimos anos o des-
file do Depois tem home-
nageado alguma persona-
lidade de Sorocaba. Este 
ano,  Mazé Lima, uma das 

Bloco Depois abre carnaval de rua em Sorocaba nesta sexta
mais tradicionais carnava-
lescas da cidade, recebe a 
homenagem.

Como em todos os anos, 
o bloco Depois a Gente se 
Vira contará com apoio do 
Sindicato dos Metalúrgicos, 
que também vai apoiar o 
bloco Quilombinho e a esco-
la de Samba Estrela da Vila.

O clube de campo dos 
metalúrgicos, localizado 
no bairro Éden, em So- 
rocaba, vai promover 
cinco bailes de carnaval 
e duas matinês. Para só-
cios e seus dependentes 
a entrada é gratuita. Não-
-sócios e trabalhadores de 
outras categorias pagam 
R$ 10, homens, e R$ 5, 
mulheres.

Os bailes, que come-
çam nesta sexta, 4, e só 
terminam na terça de car-
naval, dia 8, vão começar 
às 22h e se estender até às 
5h da manhã.

Sócios e dependentes 
devem apresentar o cartão 
do metalúrgico e entrar 
pela portaria principal do 
clube. Os não-sócios de-

Clube promove cinco bailes e duas matinês
CARNAVAL DOS METALÚRGICOS
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Carnaval dos Metalúrgicos no clube de campo da categoria, no Éden, terá cinco bailes e duas matinês

verão entrar pelo portão 
de acesso ao ginásio de 
esportes.

As matinês serão reali-

zadas nas tardes do dia  6 
(domingo) e dia 8 (terça) 
das 13h às 16h.

Os organizadores avi-

sam que os foliões não 
poderão entrar com bebi-
das alcoólicas nas depen-
dências do clube.      

“Esta será uma oportu-
nidade de homenagear as 
mulheres e reuni-las num 
sarau de idéias”, comen-
ta Eliana Totti, gerente de 
RH da Grace Brasil.

merenda escolar e o drama 
vivido pelo garoto Gustavo, 
de Piedade, que está supe-
rando um câncer raro com o 
transplante de medula óssea 
na cidade de Jaú.

Aguardem! Em breve 
esta publicação estará em 
suas mãos.
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