
Carlos Dias Chaves é acusado de participar de um esquema na Receita Federal que pode ter desviado R$ 200 milhões em 8 meses. 
Chaves, então presidente do PHS local, partido aliado à pré-candidatura Amary, foi preso dia 4. A Folha Metalúrgica apurou que  
ele  é o doleiro sorocabano que a mídia noticiou, dias atrás, em pequenas notas e sem revelar sua identidade.
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Case usa PM para evitar 
assembleia informativa

Administração local da CNH/Case dá péssimo exemplo ao usar a polícia para tentar coibir participação de trabalhadores nas tradicionais assembleias de campanha salarial

Uma assembleia sin-
dical na Case/CNH, na 
manhã desta quarta, dia 
17, deu início às mobili-
zações da categoria meta-
lúrgica para obter reajus-
te nos salários e direitos 
sociais na campanha anu-
al pela Convenção Cole-
tiva de Trabalho.

Até pouco depois das 
7h, a assembleia trans-
correu tranquila, quando 
então a Polícia Militar 
apareceu e alguns poli-
ciais tentaram induzir os 
funcionários a entrarem 
para dentro da fábrica. A 
atitude antissindical da 
Case foi denunciada pelo 
Sindicato às instâncias da 
CUT. PÁG. 4

PÁG.2

Satúrnia renova 
licença dos 
trabalhadores

Doleiro Sorocabano é preso pela Polícia Federal

Cipeiro é 
reintegrado  
na Metso
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CAMPANHA SALARIAL

OPERAÇÃO PARAÍSO FISCAL

EXCLUSIVO

Campanha do Sindicato será divulgada nos meios de comunicação; valor máximo da mensalidade é de R$ 60
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Hora ou mês?
Todos os anos, na 

campanha salarial 
dos metalúrgicos, 
agrava-se uma triste 
divisão na categoria, 
que embora não seja 
admitida publica-
mente, é a arma dos 
patrões para impedir 
conquistas maiores 
na Convenção Co-
letiva de Trabalho. 
Trata-se da divisão 
preconceituosa que 
existe entre o pesso-
al da produção e o 
pessoal do escritório, 
também conhecidos, 
respectivamente, co- 
mo horistas e men-
salistas nas grandes 
indústrias.

É realmente uma 
pena constatar que 
muitos patrões e seus 
chefetes têm conse-
guido, nas fábricas, 
aprofundar essa de-
savença. 

Pior ainda quan-
do, aceitando pres-
são de superiores, 
parte do pessoal do 
escritório se nega a 
participar de toda e 
qualquer atividade 
sindical, que tem por 
objetivo promover 
conquistas coletivas 
(e essa palavra – co-
letiva – é importante 
e muito real nesse 
caso).

Nesse cenário, 
também como todos 
os anos, já começam 
a circular nas fábri-
cas falsas acusações 
de que o Sindicato 

CUT) arrancarem 
as conquistas, as 
empresas exigem a 
aplicação de um sa-
lário máximo para os 
aumentos.

Não é raro ter re-
presentante patronal 
que, com um sorriso 
irônico no rosto, de-
safia os sindicalistas: 
— e então? já con-
seguiram o reajuste 
para a maioria. Vão 
tentar parar o pes-
soal administrativo 
para evitar o teto sa-
larial?

Os patrões provo-
cam porque sabem 
que, no dia-a-dia, 
fazem uma pressão 
intensa para con-
vencer a maioria dos 
mensalistas a evitar 
o Sindicato dos Me-
talúrgicos. Fazem 
campanha para que o 
pessoal do escritório 
sinta-se como uma 
categoria à parte.

Porém, esse mes-
mo pessoal é regi-
do e protegido pela 
Convenção Coletiva 
dos Metalúrgicos. 
Que tal este ano fa-
zermos diferente?  O 
pessoal do escritório 
tem todo o direito 
de reivindicar e de 
participar das lutas 
e das decisões sindi-
cais.

Este ano, vamos 
espalhar essa men-
sagem dentro das fá-
bricas: Somos Todos 
Metalúrgicos! 

vai colocar teto para 
aplicação do reajuste 
nos salários mais al-
tos. Que fique claro: 
isso é mentira!

Quem impõe salá-
rio máximo (ou teto 
para aplicação do re-
ajuste) são os patrões. 
Em geral, na reta final 
da campanha salarial, 
depois de muitas mo-
bilizações e protestos, 
os patrões aceitam ce-
der a reposição da in-
flação, aumento real e 
valorização dos pisos. 

A partir daí, as pró-
prias empresas tentam 
se antecipar ao Sin-
dicato e divulgar nas 
fábricas os índices de 
reajuste como se fos-
sem presentes facil-
mente dados por elas. 
Na mesma propagan-
da interna, as empre-
sas anunciam o teto do 
reajuste como se fosse 
“obra” do Sindicato. 

Mas o fato é que, 
após os sindicatos 
da federação (FEM- 

Não é raro 
representante 

patronal 
desafiar 

sindicalistas: 
- Vão tentar 

parar o pessoal 
administrativo 
para evitar o 
teto salarial?

O soldador Adil-
son Luiz Gomes, co-
nhecido como Meu 
Querido, voltou a fa-
zer parte do quadro de 
funcionários do grupo 
Metso, em Sorocaba. 
A reintegração do sol-
dador foi determina-
da pelo juiz titular da 
3ª Vara do Trabalho 
de Sorocaba, Walter 
Gonçalves. A decisão 
é de primeira instância 
e cabe recurso.

Meu Querido era 
cipeiro e foi mandado 

O empresário, te-
soureiro da Associação 
Comercial e presidente 
do PHS (Partido Huma-
nista da Solidariedade) 
de Sorocaba, Carlos 
Dias Chaves, está preso 
sob custódia da Polícia 
Federal, em São Paulo, 
desde 4 de agosto.

Ele foi pego na ope-
ração Paraíso Fiscal 
deflagrada pela PF, que 
identificou uma rede 
de corrupção articulada 
por 5 auditores fiscais 
da Receita Federal que 
trabalhavam na grande 
São Paulo.

Chaves é apontado 
pela PF como respon-
sável pela lavagem do 
dinheiro sujo desviado 
pelo esquema.

O grupo é acusado 
de fraudar fiscalizações 
nas empresas. Ao me-
nos 9 empresários, a 
maioria da grande São 
Paulo, serão investiga-
dos. 

Durante as investi-
gações, que duraram 8 
meses, a PF estima que 
o bando tenha desvia-
do mais de R$ 200 mi-
lhões. Somente durante 
a operação, a PF achou 
R$ 12,9 milhões em di-
nheiro vivo na casa dos 
acusados.

A ordem de prisão 
foi dada pelo juiz Már-
cio Ferro Catapani, da 
2.ª Vara Federal Crimi-
nal em São Paulo.

Os acusados deverão 
responder por formação 

embora quando ainda 
gozava do direito de 
estabilidade. O departa-
mento jurídico do Sin-
dicato entrou com pedi-
do de liminar e garantiu 
o direito do funcionário 
a disputar as novas elei-
ções da Cipa, realizadas 
em 15 de julho.

Como Meu Querido 
foi eleito tiular, ganhan-
do nova estabilidade 
pelo novo mandato [de 
um ano], a Justiça deu 
ganho de causa e rein-
tegrou o trabalhador.

Justiça reintegra  
trabalhador no grupo Metso

Presidente do PHS e tesoureiro 
da associação comercial está 

preso na Polícia Federal
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Carlos Dias Chaves foi preso no último dia 4 na Operação Paraíso

Adilson comemora reintegração

de quadrilha, sonegação 
fiscal, crime tributário e 
falsidade ideológica.

Sumido
Ninguém em Soro-

caba fala abertamente 
da prisão de Chaves. 
Nilton da Silva Cesar, o 
Nilton 13, presidente da 
Associação Comercial 
de Sorocaba, diz que 
ele está sumido. “Me 
disseram que ele está 
viajando”. Questionado 
se sabia da prisão do te-
soureiro ele respondeu: 
“Já ouvi esse um zum- 
zum, mas a informação 
oficial que tenho é que 
ele viajou”.

Chaves assumiu o 
PHS há um mês. Ele 
chegou ao comando do 

partido pelas mãos do 
pré-candidato a prefeito 
Renato Amary (PMDB), 
que visitou a imprensa 
na ocasião para apresen-
tar o novo aliado.

A reportagem apurou, 
no entanto, que Chaves 
já foi tirado do comando 
do PHS. Em seu lugar 
assumiu Thais Romão. 
Ela também diz que não 
sabe do paradeiro do ex-
-colega de partido.

A reportagem não 
localizou os advogados 
de Chaves para comen-
tar a prisão. Até o início 
da noite do dia 17, a re-
portagem não havia con-
seguido contato com os 
advogados de Chaves, 
para que comentassem a 
prisão.

SOROCABA
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Após uma semana de fol-
ga determinada pela empre-
sa, os 170 trabalhadores da 
Satúrnia voltaram à fábrica 
no último dia 16 na expecta-
tiva de receber seus salários 
atrasados e retomar a produ-
ção de baterias. Mas depois 
de um dia inteiro sem ativi-
dades internas, por falta de 
matéria-prima, os funcioná-
rios foram comunicados que 
a licença “remunerada” está 
prorrogada até sexta-feira, 
dia 19.

“A empresa diz que a li-
cença é remunerada, mas o 
fato é que os trabalhadores 
estão com parte dos salários 
de julho atrasados e ainda 
não receberam o vale que 
deveria ter sido pago no úl-
timo dia 12”, afirma Alex 
Sandro Fogaça, diretor do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
e funcionário da Satúrnia.

No retorno ao trabalho, 

Na semana passada, trabalhadores da Satúrnia estiveram na Câmara para pedir apoio dos vereadores de Sorocaba
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dia 16, a empresa não for-
neceu transporte, desjejum, 
nem refeição. Somente no 
fim do expediente os traba-
lhadores foram comunica-
dos sobre a renovação da 
licença.

Sem produção, empresa Satúrnia  
renova licença dos trabalhadores

A Satúrnia fabrica bate-
rias industriais e tem con-
trato com a Marinha para 
produção de baterias para 
submarinos.

A empresa é controlada 
pela ALTM, do Rio de Ja-

neiro, que não informa sobre 
os planos da Satúrnia. O Sin-
dicato está tentando contato 
também com a multinacio-
nal Eaton, ex-proprietária, 
que pode ainda ter responsa-
bilidade sobre a fábrica.

NOTAS

Sindicato intensifica campanha por novos sócios
A partir das próximas 

semanas, o Sindicato vai 
intensificar, nas fábricas e 
na sociedade, a campanha 
“Rumo aos 60 – Contra To-
das as Formas de Preconcei-
to”, que pretende aumentar 
o número de metalúrgicos 

sindicalizados, fortalecer as 
lutas da categoria e defender 
uma sociedade mais justa e 
fraterna.

A propaganda em jor-
nais, rádios e outdoors dá 
visibilidade à campanha. 
“Mas para conhecer as van- Taça Papagaio

As equipes de futsal, 
formadas por metalúrgicos 
sindicalizados, interessa-
das em participar da 7ª Taça 
Papagaio de Futsal devem 
imprimir uma ficha de ins-
crição que estará disponível 
do site do sindicato (www.
smetal.org.br) a partir desta 
sexta-feira, dia 19. A ficha 
preenchida deverá ser envia-
da para o email juventude@
smetal.org.br. O torneio tem 
início previsto para a pri-
meira quinzena de setembro.

PPR na Metalvic
Os 180 trabalhadores da 

fundição Metalvic, instalada 
em São Roque, rejeitaram 
proposta de PPR ofereci-
da pela empresa. A rejeição 
ocorreu na última terça-feira, 
16. Na mesma assembleia 
os funcionários decidiram, 
também, parar a produção 
nos próximos dias caso a em-
presa não apresente proposta 
com valor satisfatório. Nesta 
sexta, 19, haverá nova reu-
nião com a empresa para uma 
nova rodada de negociação.

Empresa do setor ferroviário de SP tem histórico de irregularidades trabalhistas

Para comemorar o Dia 
dos Pais, celebrado no 
último domingo, a ALL 
Logística, empresa de 
transporte ferroviário que 
opera na antiga estrada de 
Ferro Sorocabana, ofere-
ceu um café da manhã para 
os funcionários na última 
semana.

A celebração, porém, 
não condiz com a realida-
de do dia a dia da empresa, 

que não oferece desjejum e 
afronta uma série de outros 
direitos dos trabalhadores.

“Claro que eles gostam e 
merecem celebrar o Dia dos 
Pais, mas a empresa não 
pode fazer essa celebração 
só para iludir os funcioná-
rios; ela precisa, primeira-
mente, respeitar os direitos 
deles”, diz o dirigente sin-
dical Marcos Roberto Coe-
lho, o Latino.
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ALL faz média com café da manhã no Dia dos Pais

tagens de ser sindicalizado 
recomendamos conversar 
com diretores sindicais ou 
com a equipe de sindicaliza-
ção”, afirma Valdeci Henri-
que da Silva, diretor de Or-
ganização do Sindicato.

Valor da mensalidade 

- A mensalidade sindical é 
equivalente a 1,5% do sa-
lário do metalúrgico. Mas 
o desconto não pode ultra-
passar R$ 60. “Mesmo nos 
salários mais altos, a mensa-
lidade é de, no máximo, R$ 
60”, explica Valdeci.

As margaridas
Mais de cem mil pessoas, 

na grande maioria mulheres 
de várias partes do país, par-
ticiparam na última terça e 
quarta-feira, dias 16 e 17, da 
4ª Marcha das Margaridas. 
Mulheres de Sorocaba repre-
sentaram as trabalhadoras da 
região na manifestação.

A marcha reivindica mais 
autonomia, liberdade e igual-
dade entre homens e mulhe-
res. O nome da marcha re-
verencia a sindicalista rural 
Margarida Maria Alves, as-
sassinada em Alagoa Grande, 
na Paraíba, em 1983.
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Semi do Futsal

Truco em Iperó

Lemforder contra Tecfor-
ja e Barcelona contra Prys-
mian fazem na manhã deste 
domingo, 21, a semifinal do 
primeiro torneio de Futsal de 
Inverno dos Metalúrgicos. O 
primeiro jogo [Lemforder x 
Tecforja] será às 10h e o se-
gundo, às 11h. As partidas 
são disputadas no ginásio de 
esportes dos metalúrgicos, 
que fica no clube de campo 
da categoria, no Éden, em 
Sorocaba.

Ao contrário do que foi 
noticiado na edição anterior, 
os metalúrgicos sócios do 
Sindicato não pagarão ins-
crições para participar do 
1º torneio de truco dos Me-
talúrgicos de Iperó, que será 
realizado em 9 de outubro.

A taxa de inscrição de R$ 
15 por dupla será cobrada 
apenas de metalúrgicos não- 
sócios e de trabalhadores de 
outras categorias. O Sindica-
to em Iperó fica na rua Sa-
muel Domingues, 47, centro. 
Mais informações pelo tele-
fone 3266-1888.

Uma assembleia sindical 
em frente à Case/CNH, em 
Sorocaba, na manhã desta 
quarta-feira, 17, deu início às 
mobilizações locais da cam-
panha salarial 2011 dos meta-
lúrgicos da CUT. A data-base 
da categoria é 1º de setembro. 
As negociações com os gru-
pos patronais na Fiesp (fede-
ração das indústrias) já come-
çaram. Mas até agora não há 
previsão de acordo.

A assembleia começou 
por volta das 6h30, com o 
pessoal da produção e trans-
correu tranqüila. O Sindicato 
dos Metalúrgicos divulgou 
os itens da pauta de reivindi-
cações e pediu mobilização 
aos trabalhadores.  Depois 
das 7h, na assembleia com os 
mensalistas, a empresa cha-
mou a polícia e houve dis-
cussões na porta da fábrica.

 
Mais mobilizações
“Foi uma atitude desne-

cessária da Case. Todos os 
anos fazemos mobilizações 

Postura antissindical da administração local da CNH/Case é criticada e divulgada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba

Assembleia na Case dá início 
às mobilizações na região

NOTAS

para obter bons acordos. Este 
ano não será diferente. As 
empresas deveriam é cobrar 
agilidade dos seus represen-
tantes na Fiesp, ao invés de 
tentar coibir assembleias”, 
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Júlia de Souza Barbosa, 7 anos, paciente do Gpaci, é a madrinha da campanha

No próximo dia 27 acon-
tece em Sorocaba, Itu e 
Itapetininga, nas lojas do 
McDonalds, o McDia Feliz. 
Neste dia, toda a renda obti-
da com a venda dos sanduí-
ches Big Mac será destinada 
ao Hospital Gpaci (Grupo 
de Pesquisa e Assistência 
ao Câncer Infantil) de Soro-
caba, que tentará concluir o 

centro cirúrgico da unidade 
com o valor arrecadado.

Além da arrecadação 
com os sanduíches, cujos tí-
quetes antecipados já estão 
à venda, (vale Big Mac por  
R$ 9,75), o Gpaci também 
vende camisetas em várias 
cores e tamanhos por R$ 15; 
e um kit vale lanche e cami-
seta por R$ 23,50.
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Dia 27 tem campanha do Gpaci  
para construção do centro cirúrgico

afirma João de Moraes Fara-
ni, vice-presidente do Sindi-
cato dos Metalúrgicos e di-
retor da Federação Estadual 
dos Metalúrgicos da CUT 
(FEM/CUT).

As principais reivindica-
ções da categoria são repo-
sição da inflação;  aumento 
real; valorização nos pisos 
salariais, entre outros. Leia 
mais em www.smetal.org.br

CAMPANHA SALARIAL

Os restaurantes McDo-
nalds são pontos de venda, 
além do próprio Hospital 
Gpaci, que fica na avenida 
Barão de Tatuí, nº 45, Jar-
dim Faculdade.

As empresas que quei-
ram colaborar com a campa-
nha podem ligar para o te-
lefone (15) 2101-6555 para 
obter mais informações.

QUADRINHOS: CAMPANHA SALARIAL 2011


