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POTENCIAL METALÚRGICO

O 13º salário dos 44 mil 
metalúrgicos da região vai 
injetar R$ 132,5 milhões na 
economia local. Cerca de 
70% desse valor deverá ser 
pago entre novembro e de-
zembro e tende a aquecer es-
pecialmente o comércio e o 
setor de serviços.

O estudo é da subseção 
do Dieese do Sindicato dos 
Metalúrgicos e também reve-
la que, somente na cidade de 
Sorocaba, o 13º da categoria 
vai representar R$ 105,5 mi-
lhões a mais em circulação 
no mercado.

O Dieese também mos-
tra que a massa salarial (total 
de salários pagos) dos meta-
lúrgicos na região, por ano, 
equivale a R$ 1,7 bilhão, que 
corresponde ao orçamento 
municipal de Sorocaba.

Alckmin inaugura Poupatempo e 
recebe relatório sindical sobre PM

Dez anos após as pri-
meiras reivindicações, o 
governador Geraldo Al-
ckmin (PSDB) esteve em 
Sorocaba nesta terça, 22, 
para inaugurar uma unida-
de do Poupatempo, que vai 
centralizar a prestação de 
diversos serviços públicos.

Após a solenidade, di-
rigentes do Sindicato dos 
Metalúrgicos entregaram 
ao governador um relatório 
sobre os excessos cometi-
dos pela Polícia Militar du-
rante assembleias de traba-
lhadores nas fábricas.

Jurídico rebate 
carta da Tecsis

Grupo 2 tem 
reunião dia 29
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Natal Sem Fome 
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Empresa distorce 
informações judiciais

Impasse salarial  
pode chegar ao fim

Reuniões nacionais  
serão em Sorocaba

Campanha será dia 10 
nos supermercados

Acordo paga resíduos de PPR e de abono na Schaeffler
Quem trabalhou na empresa durante o ano 2008 deve procurar o Sindicato para assinar acordo

Pagamento do 13º salário aquece economia no fim do ano, principalmente comércio e setor de serviços

Geraldo Alckmin recebe relatório que denuncia abuso da PM durante assembleia dos trabalhadores em porta de fábrica
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Economia popular
Os números e es-

tatísticas indicativos 
da economia podem 
fazer a população se 
sentir impotente, à 
beira de uma crise, e 
até influenciar o com-
portamento do mer-
cado, que, com base 
em uma previsão si-
nistra, reduz planos 
de investimentos, 
contratações, novos 
produtos etc.

Notícias de “desa-
celeração da produ-
ção, comparada com 
os níveis do ano pas-
sado”, por exemplo, 
podem significar sim-
plesmente que a pro-
dução do momento 
não está tão fantástica 
como esteve no ano 
anterior. Uma leitura 
desatenta pode trans-
formar o “não-magní-
fico” ou o “normal”, 
em terrível, catastró-
fico.

Essas observações 
não têm a intenção 
de acusar veículos de 
comunicação. O tom 
da reportagem depen-
de de vários fatores. 
Uma mesma informa-
ção pode trazer vários 
números e diversas 
opiniões de entrevis-
tados. O repórter e o 
editor podem esco-
lher diferentes “gan-
chos” para a matéria, 
do mais otimista ou 
mais pessimista. A 
reportagem também 
pode conter traços do 

Infelizmente, no 
entanto, o Brasil ain-
da está longe de ter 
democracia plena nos 
meios de comunica-
ção. Os grandes jor-
nais, revistas e TVs 
estão nas mãos de 
meia dúzia de famí-
lias tradicionais e po-
derosas, que sempre 
detiveram o poder da 
comunicação de mas-
sas em suas mãos.

Por isso, dar cre-
dibilidade a órgãos 
informativos meno-
res, mas sérios, nas 
cidades do interior 
dos estados é uma 
das saídas contra as 
ciladas padronizadas 
pela chamada grande 
mídia. A defesa des-
sa diversificação não 
representa ressenti-
mento contra grandes 
veículos, representa 
defender justamente 
a pluralidade, a diver-
sidade e o reconheci-
mento da imprensa 
como instrumento de 
comunicação social, 
no sentido mais am-
plo do termo. 

E para exercitar 
essa leitura criteriosa 
de textos econômi-
cos, convidamos os 
metalúrgicos a ler – 
e se orgulhar – nesta 
edição das notícias 
sobre a importância 
da categoria para a 
economia regional, 
na página 7. Boa lei-
tura.

humor do analista eco-
nômico, ou de sua pre-
ferência política.

Mas no atual cená-
rio econômico do Bra-
sil, mesmo as matérias 
mais negativas tra-
zem, lá no seu miolo, 
a informação de que o 
país está capacitado 
a enfrentar qualquer 
turbulência internacio-
nal. Esse preparo hoje 
é até maior do que em 
2008/2009, quando 
as potências mundiais 
começaram a enfrentar 
sérias crises, que mal 
abalaram o Brasil.

O ideal para o tra-
balhador, portanto, é 
procurar se ater a toda 
a matéria, sempre que 
possível. Outro recur-
so, disponível na de-
mocracia, é procurar se 
informar por diferentes 
veículos de comunica-
ção, que tragam enfo-
ques diferenciados para 
um mesmo assunto.

Uma leitura 
desatenta 

pode 
transformar 

o “não-
magnífico” ou 
o “normal”, 
em terrível, 
catastrófico

ZF insiste em ignorar vale compras
As plantas do Gru-

po ZF em Sorocaba in-
sistem em ignorar uma 
antiga reivindicação 
dos funcionários: o vale 
compras. “A empresa já 
enfrentou protesto e  fez 
promessas vazias, mas 
até agora nada de aten-
der esta simples reivin-
dicação dos trabalhado-
res”, conta o dirigente 
sindical Marcos Rober-
to Coelho, o Latino.

Sorocaba vai se-
diar, esta semana, dois 
importantes encontros 
nacionais de metalúrgi-
cos. Trabalhadores do 
grupo Schaeffler e do 
Grupo ZF, fabricantes 
de autopeças de capital 
alemão, vão se reunir 
na cidade para definir 
estratégias de ações 
conjuntas.

O 2º Encontro da 
Rede Nacional dos Tra-
balhadores do Grupo 
Schaeffler/Conti acon-
tece dias 23 e 24. Já o 
4º Encontro da Rede 
Nacional dos Trabalha-
dores do Grupo ZF será 
dias 25 e 26, sexta e sá-
bado.  

As reuniões serão 
realizadas no Grand 
Hotel Royal, rua Álvaro 
Soares, 451, centro de 
Sorocaba.

“No caso da Schae-
ffler/Continental VDO, 
um dos assuntos prio-
ritários será justamente 
a fusão das duas multi-
nacionais, em relação 
a questões financeiras, 
acionárias, do ponto de 
vista da empresa e dos 
trabalhadores”, esclare-
ce Flávia Cristina Cos-

ta e Silva, assessora da 
Confederação Nacional 
dos Metalúrgicos da 
CUT (CNM).

O encontro sindical 
Schaeffler/Conti vai 
reunir trabalhadores de 
10 empresas do grupo 

Sorocaba vai sediar encontros 
nacionais de metalúrgicos

Redes sindicais organizam intercâmbio nacional e internacional
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Previsão orçamentária 2012
Todos os metalúrgicos sindi-

calizados de Sorocaba e região 
estão convidados para uma as-
sembleia na sede sindical de So-
rocaba nesta quinta-feira, dia 24, 
para discutir e votar a previsão 
orçamentária do Sindicato para 
2012.

A assembleia será realizada às 

17h30 em primeira chamada e 
às 18h30 em segunda chamada.

O objetivo é mostrar aos 
sócios e sócias a previsão de 
arrecadação do Sindicato no 
próximo ano e as áreas e depar-
tamentos em que esses recursos 
financeiros devem ser investi-
dos.

Já o encontro dos 
trabalhadores da ZF, 
dias 25 e 26, terá 
como um dos debates 
principais o “acordo- 
marco internacional”, 
que estabelece con-
dições mínimas de 
relacionamento entre 
capital e trabalho nas 
fábricas do grupo no 
mundo.

Inclusive três di-

no Brasil, em bases da 
CUT e da Força Sindi-
cal. Dos 24 participan-
tes, 12 são membros 
do Comitê Sindical 
de Empresa (CSE) da 
Schaeffler de Sorocaba 
(CUT).

Rede ZF

rigentes sindicais da 
Alemanha vão partici-
par do evento em So-
rocaba para contribuir 
com as discussões.

O encontro vai 
reunir 25 dirigentes 
sindicais da ZF de 
quatro regiões (Soro-
caba, São Bernardo 
do Campo, Belo Ho-
rizonte e Araraquara), 
sendo 15 de Sorocaba.  

Esta semana, quan-
do ocorre um encontro 
de todos os trabalha-
dores do grupo ZF, em 
Sorocaba, o tema será 
debatido.

Há plantas em outros 
estados que fornecem o 
vale compras, mas a di-
reção do grupo em So-
rocaba insiste em não 
conceder o benefício.

Empresa já enfrentou protesto, mas insiste em não ceder o benefício
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Um acordo firmado en-
tre o Sindicato dos Metalúr-
gicos de Sorocaba e o Gru-
po Schaeffler, fabricante de 
autopeças, garante o paga-
mento de até R$ 550 para 
4.019 metalúrgicos que 
trabalhavam na empresa 
em 2008. Desse total, 1.150 
pessoas não trabalham mais 
na fábrica e precisam pro-
curar a sede do sindicato 
para requerer o pagamento.

Quem ainda é funcio-
nário da Schaeffler vai ter 
a remuneração depositada 
na conta bancária dia 28 de 
novembro. Já os ex-funcio-
nários terão que assinar um 
termo de adesão na sede do 
Sindicato.

 
Horários
O atendimento para assi-

natura do termo, no plantão 
jurídico do Sindicato, é às 
segundas e quartas-feiras 
das 13h30 às 17h; às terças 
e quintas-feiras das 8h30 
às 12h; e às sextas-feiras Ex-funcionários, que trabalharam na Schaeffler em 2008, devem procurar a sede do Sindicato para assinar termo de adesão

Sindicato procura ex-funcionários da 
Schaeffler para pagar resíduo salarial
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ACORDO

das 8h30 ao meio-dia e das 
13h30 às 17h. Não haverá 
atendimento nas férias co-
letivas neste final do ano 
(matéria abaixo).

Quem era sócio do Sin-
dicato em 2008 não vai pa-
gar nenhum honorário ad-
vocatício pelo acordo. Já os 
não-sócios terão desconto 
de 20% sobre o valor, devi-
do aos honorários.

A sede do Sindicato fica 
na rua Julio Hanser, 140. 
Telefone 3334-5400.

Horários de funcionamento do Sindicato no final do ano
Em virtude das férias co-
letivas de grande parcela 
dos metalúrgicos, as sedes 
regionais do Sindicato dos 
Metalúrgicos vão ficar 
fechadas entre o final de 
dezembro e o início de 
janeiro. A sede de Soro-
caba, porém, terá plantão 
para emissão de cartões 
de identificação de sócios 
e dependentes.

Confira os períodos de re-
cesso das sedes sindicais:

Sede de Sorocaba –  
fecha no dia 16 de dezem-
bro ao meio-dia e retorna às 
atividades normais no dia 9 
de janeiro, às 8h.

Emissão de cartões – 
Mesmo nas férias, a sede de 
Sorocaba vai manter o ser-
viço de emissão do Cartão 
do Metalúrgico, para sócios 
e dependentes, de segunda a 
sexta-feira, das 8h30 às 12h 
e das 13h30 às 18h (exceto 
no Natal e Ano Novo).

Iperó, Araçariguama  
e Piedade – as sedes regio-
nais vão encerrar o atendi-
mento dia 12 de dezembro 
e retornam na manhã do dia 
10 de janeiro de 2012.

Clube de Campo –  
A administração do clube 
irá divulgar a agenda de 
final de ano nos próximos 
dias. Os horários serão pu-
blicados na próxima edição 
da Folha Metalúrgica e no 
site (www.smetal.org.br).

Origem do resíduo
O acordo sindical 

com a Schaeffler refere- 
se ao pagamento de re-
síduos da participação 
nos resultados (PPR) e 
do abono da campanha 
salarial de 2008. O valor 
chega a R$ 550 (450 re-
ais de PPR e 100 reais de 
abono) se o funcionário 
trabalhou na fábrica nos 
12 meses daquele ano.

WWW.SMETAL.ORG.BR o portal do metalúrgico 
de Sorocaba e região
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Sindicato se reúne com G2 dia 
29 para desemperrar acordo

Diretores do Sindicato se reúnem no próxi-
mo dia 29 com representantes do G2 (máquinas 
e eletrônicos) com o objetivo de pôr fim a cam-
panha salarial de 2011. Todos os demais grupos 
já fecharam acordo salarial.

“Vamos à reunião com a disposição de che-
garmos a um entendimento”, adianta Ademil-
son Terto da Silva, presidente do Sindicato.

O acordo com o G2 ainda não foi fechado 
porque os representantes patronais radicaliza-

Convenções coletivas da Campanha Salarial de 2011 estão no site

Se o metalúrgico tiver e-mail e quiser se manter in-
formado, basta, também na página www.smetal.org.br, 
registrar seu e-mail para receber os boletins eletrônicos 
que o departamento de comunicação do Sindicato produz 
frequentemente.

O espaço de registro para o recebimento do boletim 
eletrônico também está à direita da página logo abaixo do 
campo pesquisa. 

O envio do boletim eletrônico é gratuito. 

CAMPANHA SALARIAL

WWW.SMETAL.ORG.BR

Os trabalhadores e as empresas que queiram ter acesso 
a todas às cláusulas sociais e econômicas das convenções 
coletivas da campanha salarial de 2011,  podem acessar o 
site da categoria metalúrgica: www.smetal.org.br

Ao abrir a página, basta o internauta clicar em Con-
venção Coletiva, à direita da página. Lá estão as conven-
ções do Grupo 3, 8, 10, Estamparia e Fundição. A con-
venção do Grupo 2 não está disponibilizada porque ainda 
não foi assinado acordo.

Assim que houver acordo com o Grupo 2, a conven-
ção desse grupo também será disponibilizada no site.

Insira seu e-mail para 
receber nossas novidades

ram e recorreram à Justiça com pedido de dis-
sídio coletivo.

Empresas já cederam reajuste
Mesmo sem acordo assinado, a grande 

maioria das empresas representadas pelo G2, 
como Flextronics, Jaraguá, Jabil e Bardella, já 
concederam reajuste de 10% aos seus funcio-
nários. Alguns conquistaram, inclusive, abono 
salarial.

“Percebe-se, portanto, que o G2 recorreu à 
Justiça por birra, já que a maioria das empresas 
que ele representa já concedeu reajuste”, com-
pleta João de Moraes Farani, vice-presidente do 
sindicato e secretário-geral da FEM/CUT (Fe-
deração Estadual dos Metalúrgicos).

As empresas do G2 que ainda não reajusta-
ram o salário de seus funcionários terão que dar 
o reajuste retroativo a 1º de setembro, data-base 
da categoria, assim que o acordo for fechado.

Pauta da campanha salarial deste ano foi entregue ao Grupo 2 em julho... ...metalúrgicos de Sorocaba participaram do ato em frente a Fiesp, em São Paulo
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Para tentar frear as nego-
ciações sobre sábados livres 
para os trabalhadores, a em-
presa Tecsis, fabricante de 
pás para energia eólica insta-
lada em Sorocaba, divulgou 
esta semana comunicado na 
fábrica no qual distorce uma 
decisão judicial e tenta indu-
zir os funcionários a erro. 

Para o Sindicato, a atitu-
de da empresa desrespeita 
tanto os trabalhadores quan-
to a própria Justiça, pois se 
apega ao poder judiciário 
para levantar uma polêmica 
inexistente e emperrar uma 
negociação trabalhista que 
estava em andamento. 

O comunicado da empre- 
sa se refere ao proces-
so (nº 0001351-69.2010. 
5.15.0016), que tramita  
na 2ª Vara do Trabalho  
de Sorocaba e que trata  
de uma ação da Tecsis  
contra os sindicatos patro-
nais das indústrias de arte-
fatos de ferro e das indús-
trias de materiais plástico.Comunicado da empresa manipula informações jurídicas e confunde trabalhadores

Tecsis tenta usar Justiça 
como bode expiatório

 F
og

uin
ho

NEGOCIAÇÕES TRAVADAS

O processo diz respeito a 
contribuições da Tecsis para 
essas entidades empresariais 
e não tem nenhuma relação 
com os trabalhadores da 
fábrica ou com o Sindicato 
dos Metalúrgicos.

Mesmo sem ter relação 
direta com os direitos dos 
trabalhadores, a Tecsis utili-
zou a decisão do juiz subs-
tituto Maurício Matsushima 
Teixeira (que reconhece o 
pedido da empresa naquele 
processo contra entidades 
patronais) como argumento 
extra-judicial para paralisar 
as negociações trabalhistas.

Representação
Para piorar, a empresa 

ainda ressuscitou uma velha 
desavença, de 2006, sobre a 
representação sindical dos 
funcionários, pondo em dú-
vida se os trabalhadores da 
Tecsis são metalúrgicos ou 
são químicos.

Sobre a questão da repre-
sentação, a Justiça do Traba-

Desconto de convênio  
médico é rejeitado na Syl

Os metalúrgicos da Syl 
Freios, em Sorocaba, rejeita-
ram nesta segunda-feira, dia 
21, em assembleia na porta 
da fábrica, uma proposta 
da empresa de desconto do 
convênio médico familiar 
aos funcionários.

Há cerca de seis meses o 
Sindicato dos Metalúrgicos 
reivindica da empresa uma 

proposta de convênio médi-
co familiar para os trabalha-
dores. Atualmente o convê-
nio é válido somente para o 
funcionário, sem acesso aos 
dependentes.

Na proposta apresentada 
segunda, a empresa admite 
estender o plano médico aos 
familiares, mas exige um 
desconto em holerite consi-

derado excessivo pelos tra-
balhadores.

“Agora o Sindicato vai 
apresentar à Syl uma pau-
ta pedindo a reabertura de 
comunicações e avisando 
legalmente sobre a possibi-
lidade de greve, caso o im-
passe continue”, afirma João 
Evangelista de Oliveira, se-
cretário-geral do Sindicato.

lho decidiu, após inspeção 
judicial nas fábricas, que os 
funcionários são metalúrgi-
cos e que um acordo entre a 
Tecsis e o sindicato dos quí-
micos induzindo ao contrá-
rio seria fraudulento. 

Ainda que caiba recurso 
sobre a representação, a Jus-
tiça é muito clara: até segun-
da ordem, os funcionários 
da Tecsis são metalúrgicos e 
qualquer acordo trabalhista 
entre a empresa e o sindicato 
dos químicos é ilegal.

“Os trabalhadores é que 
saíram vitoriosos nessa po-
lêmica, pois se mantiveram 
metalúrgicos como sempre 
foram. Temos certeza que 
será assim até a última ins-
tância judicial, por mais que 
a empresa e o outro sindi-
cato se unam para defender 
interesses próprios e  tentar 
prejudicar os trabalhado-
res”, afirma Valdeci Henri-
que da Silva, secretário de 
organização do Sindicato 
dos Metalúrgicos. 

Unidos, trabalhadores da Syl rejeitaram proposta do convênio médico
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Indignado com o ex-
pediente desleal utilizado 
pela Tecsis para criar con-
fusão jurídica e prejudicar 
as negociações trabalhistas 
sobre sábados livres na fá-
brica, o corpo de advoga-
dos do Sindicato elaborou 
um documento que des-
mantela e desqualifica os 
argumentos da empresa.

O documento expõe da-
tas, leis e trechos de despa-
chos judiciais para compro-

Jurídico do Sindicato responde à empresa
var que o comportamento 
da Tecsis é condenável, 
tanto na questão das ne-
gociações recentes, quan-
to no que se refere à re-
presentação sindical.

O texto jurídico 
pode ser lido na ínte-
gra no site do Sindi-
cato dos Metalúrgicos  
www.smetal.org.br. Pro-
cure o ícone “Jurídico”, 
no campo Departamentos 
e Secretarias.

Direção da fábrica usa de má fé para paralisar negociações sobre folga aos sábados; na foto o sindicalista Valdeci Henrique da Silva
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Poupatempo chega com 10 anos de atraso

O governador Geraldo 
Alckmin (PSDB) recebeu 
nesta terça-feira (22), du-
rante inauguração do Pou-
patempo, em Sorocaba, um 
relatório das ações abusivas 
da Polícia Militar nas portas 
das fábricas, durante assem-
bleias de trabalhadores.

O documento foi entre-
gue por Ademilson Terto da 
Silva, presidente do Sindica-
to dos Metalúrgicos de Soro-
caba e Região.

Além de mostrar o núme-
ro excessivo de policiais e 
viaturas nas portas da fábri-
ca e a cena da prisão do Sin-
dicalista Valdeci Henrique 
da Silva, o Verdinho, o do-
cumento também pede que o 
governador tome providên-
cias contra o comportamen-
to truculento dos soldados. A 
Polícia Militar é subordina-

O poupatempo inaugu-
rado nesta terça em Soroca-
ba chegou à cidade com dez 
anos de atraso. O primeiro 
ato para que a cidade ganhas-
se o serviço foi feito pelo de-
putado estadual Hamilton Pe-
reira (PT) em 2001, quando o 
parlamentar apresentou à Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 

PT ainda espera consenso para evitar prévia no domingo

O presidente do PT de Sorocaba, José 
Carlos Triniti Fernandes, ainda espera 
que os dois postulantes do partido ao car-
go de candidato a prefeito por Sorocaba 
em 2012, Iara Bernardi e Paulo Estáusia, 
cheguem a um consenso e evitem a prévia 
petista marcada para o próximo domingo, 
dia 27.

“Sei que faltam poucos dias, mas va-
mos trabalhar até o último momento para 
evitar a prévia. Se ela ocorrer, quem ven-
cer terá o apoio incondicional de todos os 
petistas”, diz Triniti.

Governador Geraldo Alckmin com relatório entregue por Terto e vereador Izídio (PT) ; 
no detalhe, uma das páginas do documento

Sindicato entrega relatório de ações 
abusivas da PM ao governador

 F
og
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hoda ao governador do estado.  

O documento também 
foi entregue ao coronel Mar-
co Antônio Severo Silva, 
comandante interino CPI-7 
(Comando do Policiamento 
do Interior).

“A polícia é de extrema 
importância para a seguran-
ça da sociedade, mas quan-
do ela se aglomera na porta 
das fábricas, sem nenhuma 
necessidade, a população 
fica desguarnecida”, afirma 
Terto.

O sindicalista diz, ainda, 
que, além de intimidar os 
trabalhadores e sindicalistas, 
os soldados têm interferido 
nas assembleias. “Não po-
demos admitir que policiais 
interfiram no trabalho sin-
dical, muito menos intimide 
os trabalhadores”, conclui 
Terto.

 Veja alguns dos serviços 
prestados no local

Acessa São Paulo
Acesso gratuito à internet

Correios
Postagem de cartas e Sedex; solicitação de CPF; 2ª via de certidão de casamento, 
nascimento, óbito e negativa de protesto

Detran
Emissão de Certidão de Prontuário de Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Emissão de 2a via de Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Licenciamento anual de veículos Mudança de categoria primeira fase
Renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Polícia Civil/Instituto de Identificação
Declaração de Extravio da Carteira de Identidade
Emissão de Atestado de Antecedentes Criminais
Emissão de Carteira de Identidade

Banco do Brasil
Recebimento de taxas e tributos referentes
aos serviços oferecidos no Poupatempo

Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho
Cadastro no Progr. de Apoio à Pessoa com Deficiência (Padef)
Cadastro de candidatos a emprego/empresa
Emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social

Informações e orientações
Cursos de formação profissional

Secretaria da Fazenda
Certidão Negativa/Positiva de Tributos Estaduais
Certificado de pagto. da GARE-DR, do ICMS da MILT e do IPVA
Consulta sobre IPVA
Emissão de 2a via de IPVA
Desbloqueio de veículo para pagamento de Taxa de Licenciamento ou Transferência
Emissão de DPVAT
Desbloqueio de senha no Programa Nota Fiscal Paulista

Endereço 
Rua Leopoldo Machado, 525, ao lado do terminal São Paulo -  Atendimento de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - Sábado, das 9h às 13h – Internet www.
poupatempo.sp.gov.br

Disque
0800-772 36 33 (ligação gratuita) de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h e sábado, 
das 6h30 às 15h

ELEIÇÕES 2012

Segunda-feira (21) à noite o PT pro-
moveu a última das quatro plenárias do 
partido. O debate aconteceu no salão de 
eventos da Amaso (Associação dos Meta-
lúrgicos Aposentados), em Sorocaba.

Caso nenhum dos dois pré-candidatos 
abra mão de sua candidatura, a prévia será 
realizada domingo, das 9h às 17h, na sede 
do diretório municipal do partido, que fica 
na rua Capitão Manoel Januário, 283 - Vila 
Amélia, perto do terminal São Paulo.

Atualmente 988 petistas estão aptos a 
votar nas prévias.

uma emenda solicitando ver-
bas para a construção de um 
poupatempo em Sorocaba.

Em 2002 veio a primeira 
promessa do governador, que 
foi sucedida de várias outras 
e só concretizada na terça. “A 
cidade já deveria ter conquis-
tado esse serviço há muitos 
anos”, enfatiza o vereador 

metalúrgico Izídio de Brito 
(PT).

“Não vamos dizer que 
ele [poupatempo] demorou, 
mas dizer que hoje está sen-
do inaugurado”, amenizou a 
deputada Maria Lúcia Ama-
ry (PSDB) em seu discurso 
durante a inauguração, reco-
nhecendo a demora da obra.
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Pagamento do 13º aquece vendas e abre vagas no comércio no fim do ano

Abono dos aposentados também 
aquece economia regional

Além da previsão de 13º salário, outro es-
tudo divulgado recentemente pelo Dieese dos 
metalúrgicos de Sorocaba revela que a massa 
salarial na categoria na região injeta, por ano, 
R$ 1,7 bilhão na economia. O levantamento 
inclui o reajuste salarial de 10%, em média, 
conquistado no último mês de setembro.

Para dar a dimensão desse montante, o Sin-
dicato dos Metalúrgicos destaca que a massa 
salarial dos metalúrgicos da região equivale 
a arrecadação da prefeitura de Sorocaba, de 
R$1,7 bilhão, prevista no orçamento de 2012.

“Esses números, além de mostrarem a im-
portância da categoria para a economia re-
gional, também provam que a nossa luta por 
valorização salarial beneficia não somente o 
trabalhador metalúrgico, mas toda a socieda-
de, por meio da transferência de renda, que de-
mocratiza o consumo e gera empregos”, avalia 
Ademilson Terto da Silva, presidente do Sin-
dicato.

O 13º salário, também 
chamado de abono de final 
de ano, pago pela Previdên-
cia Social aos aposentados 
e pensionistas de Sorocaba 
e outras 50 cidades da re-
gião deve injetar cerca de 
R$ 300 milhões na econo-
mia até o dia 20 de dezem-
bro, data-limite para o pa-
gamento do benefício.
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APOSENTADOS

Amaso dá explicações 
sobre aposentadorias

A Amaso (Associação 
dos Metalúrgicos Aposenta-
dos de Sorocaba) promove 
nesta quarta-feira, dia 23, às 
19h30, uma palestra sobre os 
tipos de aposentadorias vi-
gentes, a regra do fator previ-
denciário e as possibilidades 
de revisões de aposentado-
rias já concedidas.

A palestra será ministrada 
pelo advogado Waldec Mar-
celino Ferreira, que presta 
serviço à Amaso.

O evento é gratuito e 
aberto ao público em geral 
que busca informações sobre 
aposentadorias.

 A Amaso fica na rua Ber-
nardo Ferraz de Almeida, 87, 
Lajeado, ao lado do Sindica-
to dos Metalúrgicos, perto da 
estação rodoviária.

Mais informações pelo 
telefone (15) 3334-5404.

Massa salarial da categoria 
equivale ao orçamento do 

município de Sorocaba

O 13º salário dos meta-
lúrgicos vai injetar R$ 132,5 
milhões na economia da 
região de Sorocaba até o fi-
nal do ano. Mais de 44 mil 
trabalhadores vão receber o 
benefício, que deve ajudar 
a aquecer principalmente o 
comércio e o setor de servi-
ços.

O estudo, elaborado pela 
subseção do Dieese/Sindi-

13º dos metalúrgicos vai injetar 
R$ 132 milhões na região

13º SALÁRIO

Em Sorocaba, abono da categoria equivale a 32,2% do 13º de todos os trabalhadores com carteira assinada da cidade

cato dos Metalúrgicos, leva 
em conta as duas parcelas do 
13º previstas em lei.

Embora parte da catego-
ria receba um adiantamento 
do 13º ao longo do ano, o 
Dieese estima que 70% dos 
metalúrgicos devem receber 
as duas parcelas neste fim de 
ano.

O estudo abrange 14 ci-
dades que formam a base 

do Sindicato. Dos 44.284 
metalúrgicos da região, 83% 
trabalham em Sorocaba. O 
salário médio da categoria é 
R$ 2.992.

 Comércio e indústria
Fernando Lima, econo-

mista responsável pela sub-
seção do Dieese, explica que 
o trabalhador tende a gastar 
o 13º na região, compran-
do bens de consumo para a 

família, como eletroeletrô-
nicos e materiais de cons-
trução, ou quitando dívidas. 
“O comércio se prepara para 
essa demanda, inclusive 
contratando funcionários. O 
comércio vende mais, a in-
dústria produz mais; enfim, 
aquece o ciclo da econo-
mia”.

Somente no município 
de Sorocaba, o 13º dos me-

talúrgicos vai injetar R$ 
105,5 milhões. Esse valor 
corresponde a 32,2% dos R$ 
327 milhões em 13º salário 
que devem ser pagos ao total 
de trabalhadores com cartei-
ra assinada na cidade.

 Sorocaba tem 184.572 
trabalhadores com carteira 
assinada. Desses, 37.899 
trabalham em empresas me-
talúrgicas.

Quase metade desse va-
lor, mais de R$ 140 milhões 
já chegou às mãos dos apo-
sentados em agosto, quan-
do a Previdência, pelo sexto 
ano consecutivo, adiantou o 
pagamento da primeira par-
cela do 13º.

Em Sorocaba e região a 
Previdência paga o benefí-
cio a 355,9 mil pessoas.
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Coleta de alimentos será feita por voluntários no dia 10 nos principais supermercados da cidade 

Campanha Natal Sem Fome faz 
coleta em mercados no dia 10

No próximo dia 10 de 
dezembro os voluntários 
da Campanha Natal Sem 
Fome, coordenada pela sub-
sede regional da CUT, vão 
promover um dia de coleta 
de alimentos nos principais 
supermercados de Sorocaba.

Os alimentos arrecada-
dos serão divididos em ces-
tas, que serão repassadas a 
entidades assistenciais par-
ceiras do Banco de Alimen-
tos de Sorocaba. As entida-
des, por sua vez, serão as 
responsáveis em repassar as 
cestas às famílias carentes 
que elas atendem.

A entrega das cestas às 

entidades será no dia 16 de 
dezembro.

As empresas e pessoas 
interessadas em fazer suas 
doações podem ligar no (15) 
3231-6046 para obter mais 
informações.
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Abertas inscrições da Colônia 
de Férias para janeiro de 2012 

Os metalúrgicos sócios 
do Sindicato interessados 
em ocupar a colônia de fé-
rias da categoria no mês de 
janeiro de 2012 devem se 
inscrever na sede do Sindi-
cato, em Sorocaba, entre os 
dias 1º e 9 de dezembro. O 
sorteio será no dia 12 de de-
zembro, às 19h, também na 
sede de Sorocaba.

Para ocupação em de-
zembro – natal e ano novo 
- as vagas já foram preen-
chidas por sorteio.

Para se inscrever a uma 
vaga, o sócio deve compa-
recer pessoalmente na sede 
de Sorocaba, que fica na rua 
Júlio Hanser, 140, Lajeado, 
perto da rodoviária. É preci-
so a apresentação do cartão 

Colônia de férias fica à beira mar e ainda oferece piscina aos sindicalizados
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de sócio. 
A colônia de férias dos 

metalúrgicos, com 31 apar-
tamentos e infraestrutura 
com churrasqueira e pisci-

na, fica no balneário de Ilha 
Comprida, litoral sul de São 
Paulo. Mais informações 
pelo telefone (15) 3334-
5402, com Bete.

Dois jogos – na manhã 
deste domingo, dia 27 – 
vão decidir os finalistas da 
sétima edição da Taça Pa-
pagaio, torneio realizado 
exclusivamente para me-
talúrgicos sócios do sindi-
cato.

Na primeira partida, às 
8h30, a ZF Sistemas DQP 
enfrenta os Excluídos das 
7. Em seguida, às 9h10, 
o duelo é Tecforja/Entre 
Amigos e Edscha do Bra-
sil. Os vencedores farão a 
final do torneio no dia 11 
de dezembro.

Todos os jogos serão 
realizados no ginásio de 
esportes dos metalúrgicos, 
que fica no Clube de Cam-

po da categoria, no Éden, 
em Sorocaba.

A Taça Papagaio está 
em seu sétimo ano e já faz 
parte das principais ativi-
dades recreativas do Sin-
dicato para a categoria.

A competição ainda 
homenageia o sindicalista 
Reinaldo de Paulo More-
ni, morto em 2006, vítima 
de acidente de carro na 
serra de Paranapiacaba, no 
Vale do Ribeira.

Saiba mais sobre a 
Taça Papagaio na Rá-
dio Cacique AM 1160 ou 
www.radiocacique.com.
br/am, com a equipe em 
Cima da Jogada, às 20h de 
sexta-feira.

Taça Papagaio 
chega à semi-final

Final do torneio de futsal dos metalúrgicos será no dia 11 de dezembro
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