
Terto quer participação das  
empresas nos atos em defesa 
da produção nacional

METALÚRGICOS QUEREM FIM 
DO IMPOSTO SOBRE O PPR

Sorocaba não terá  
votação biométrica

Hospital Municipal já 
tem 10 mil assinaturas

Trabalhadores da 
Vimax param por 
mais de 3 horas

Um grupo de sindicalis-
tas metalúrgicos da região 
de Sorocaba participou, no 
último dia 22, de uma ma-
nifestação pública em São 
Paulo pelo fim do imposto 
de renda sobre o Programa 
de Participação nos Resulta-
dos (PPR), também conhe-
cido como Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR). 
O ato aconteceu em frente 
à sede do Banco Central, na 
avenida Paulista, e reuniu re-
presentantes de diversas ca-
tegorias profissionais.

A cobrança do imposto 
acontece porque a lei que re-
gulamenta a PLR dá margem 
à dupla interpretação. Por 
isso há empresas que apli-
cam e outras que não apli-
cam o desconto.

Algumas notícias veicu-
ladas na TV sobre o encer-
ramento, neste sábado, do 
prazo para recadastramento 
de eleitores em Jundiaí tem 
causado dúvidas em teles-
pectadores Sorocabanos. O 
prazo em questão é para vo-
tação biométrica (por iden-

A campanha pela im-
plantação do Hospital Mu-
nicipal de Sorocaba já havia 
conquistado, no início desta 
semana, 10 mil assinaturas 
das 25 mil necessárias para 
apresentar o projeto de lei à 
Câmara de vereadores.

Somente no mutirão de 

Os metalúrgicos do 
Grupo Vimax, em Pieda-
de, pararam a produção 
entre às 5h e às 8h30 nes-
ta segunda-feira, dia 26, 
para exigir reestruturação 
salarial, plano de saúde e 
respeito à representação 
sindical.

Em negociação com 
o Sindicato nesta terça, 
representantes da empre-
sa não apresentaram pro-
postas de acordo.

A diretoria sindical 
deu prazo até segunda- 
feira, dia 3, para que a Vi-
max dê retorno sobre as 
reivindicações.
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Ato na Paulista fez parte de uma programação de ações contra o imposto de renda no PPR 
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tificação digital), que não 
ocorrerá em Sorocaba.

Para os eleitores de So-
rocaba e demais cidades da 
região, o prazo que deve ser 
observado é dia 9 de maio, 
data final para tirar título de 
eleitor e pedir transferên-
cias.

voluntários realizado no par-
que Vitória Régia, no último 
sábado, foram coletadas 1,5 
mil assinaturas.

A campanha continua na 
sede do Sindicato, em fábri-
cas metalúrgicas, no Poupa-
tempo, Terminal Santo Antô-
nio e cartórios eleitorais.

Esta semana, o presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos de So-
rocaba e região, Ademilson Terto 
da Silva, vai iniciar contatos com 
as empresas locais para cobrar delas 

participação nos atos públicos con-
tra a desindustrialização. O objetivo 
é cobrar do governo e da sociedade 
medidas em defesa da produção e 
dos empregos no Brasil.

ECONOMIA
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Lágrimas ou ações
Os metalúrgicos 

e os trabalhadores de 
vários outros ramos, 
como bancários, quí-
micos e petroleiros, 
têm participado de 
várias mobilizações 
nos últimos dias para 
chamar a atenção da 
sociedade e cobrar 
medidas do governo 
sobre o processo de 
desindustrialização 
pelo qual o país pas-
sa.

As mobilizações 
têm sido necessárias 
porque os trabalha-
dores entendem que 
a indústria nacional, 
devido ao grande vo-
lume de importação, 
tanto de produtos 
prontos quanto de 
componentes, ame-
aça seriamente a es-
calada de geração de 
emprego no Brasil, 
que nos últimos anos 
tem registrado a cria-
ção de aproximada-
mente dois milhões 
de postos de trabalho 
a cada ano.

Mas não é somen-
te o trabalhador que 
deve estar preocupa-
do com a desindus-
trialização, não! Os 
empresários também 
devem se preocupar 
e apoiar medidas que 
protejam a produção e 
os postos de trabalho.

Por isso, nesta 

Terto acrescenta, 
porém, que o Sindi-
cato dos Metalúrgi-
cos não defende re-
serva de mercado ou 
bloqueio de importa-
dos. O que a entidade 
defende são medidas 
que permitam ao 
Brasil avançar tec-
nologicamente para 
que o país passe a de-
pender menos de pro-
dutos e tecnologias 
estrangeiras, com o 
objetivo de defender 
empregos, mas sem 
reduzir direitos traba-
lhistas.

A aceitação do 
convite pelos empre-
sários, liberando os 
funcionários  para 
participar de futuras 
manifestações, vai 
mostrar o grau de in-
teresse do empresa-
riado sobre o assunto.

Se houver partici-
pação deles nas ações 
pela valorização da 
indústria brasileira, 
será uma prova de 
que realmente eles 
estão preocupados 
com o momento eco-
nômico do país.

Mas se não hou-
ver essa participa-
ção, ficará claro que 
os empresários pre-
ferem, ao invés de 
ações, continuar com 
a mesma choradeira 
de sempre. 

semana, Ademilson 
Terto da Silva, presi-
dente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de So-
rocaba e Região, vai 
procurar os empresá-
rios sorocabanos e da 
região do setor para 
convidá-los a partici-
par das manifestações 
dos trabalhadores, que 
deverão ser realiza-
das em várias partes 
do país nos próximos 
meses.

Terto vai convidar 
os empresários porque 
entende que impedir 
a desindustrialização 
brasileira é uma tarefa 
de todos: trabalhado-
res e empresários.

Além disso, a parti-
cipação dos empresá-
rios vai, com certeza, 
ajudar a dar mais peso 
às manifestações.

Terto vai  
convidar os 
empresários 

porque entende 
que impedir a 
desindustriali-

zação brasileira 
é uma tarefa de 

todos

Em encontro com 
300 pessoas, dia 23, no 
Núcleo da UFSCar do 
bairro Santa Rosália, 
em Sorocaba, a vice- 
presidente do Senado, 
Marta Suplicy, afirmou 
que as mulheres pre-
cisam se organizar na 
política. 

A senadora disse 
que a eleição da presi-
denta Dilma Rousseff 

Senadora Marta Suplicy ao lado de Iara Bernardi, organizadora do evento em Sorocaba
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Um grupo de apro-
ximadamente vinte me-
talúrgicos de Sorocaba 
e região participou, na 
última quinta-feira, dia 
22, em São Paulo, de 
um ato em frente à sede 
do Banco Central, na 
avenida Paulista. O ob-
jetivo foi pressionar o 
governo a isentar o Pro-
grama de Participação 
nos Resultados (PPR) 
do imposto de renda.

A cobrança do im-
posto acontece devido 
à dupla interpretação 
da lei que regulamenta 
o PPR, também conhe-
cido como Participação 
nos Lucros e Resulta-
dos (PLR). Há empre-
sas que interpretam que 
não cabe taxação sobre 
o prêmio. Outras enten-
dem que a lei obriga o 
desconto.

Para os sindicatos, 
se a lei é confusa, há 
necessidade de mudá-la 
com urgência.

Centrais sindicais
A manifestação teve 

participação de me-

Trabalhadores se mobilizam pelo 
fim do imposto sobre o PPR

talúrgicos, bancários, 
químicos e petroleiros 
da CUT e da Força Sin-
dical e foi realizada en-
tre 11h e 13h.

“O governo preci-
sa rever a cobrança do 

imposto para aliviar um 
pouco mais o bolso dos 
trabalhadores”, diz João 
de Moraes Farani, vice- 
presidente do Sindica-
to dos Metalúrgicos de 
Sorocaba e Região.

tem ajudado nas discus-
sões sobre o papel da 
mulher na sociedade. 
Segundo ela, enquanto 
nos governos Fernando 
Henrique e Lula havia, 
respectivamente, três e 
cinco mulheres, no go-
verno Dilma já são dez 
mulheres.

Marta lembrou que 
até 1962 as mulheres 
não podiam sair do país 

sem a autorização dos 
pais ou maridos.

De acordo com Iara 
Bernardi, que organi-
zou o encontro, “preci-
samos trabalhar para ter 
na política o olhar femi-
nino, que não é melhor, 
nem pior que o masculi-
no, mas é diferente por-
que vivemos os proble-
mas da sociedade em 
nosso dia a dia”.

Marta Suplicy defende mais  
participação da mulher na política

Lei da participação é confusa e dá margem à cobrança do imposto
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Parceria entre Sindicato dos Metalúrgicos
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O Sindicato dos Metalúr-
gicos de Sorocaba e região 
acaba de fechar uma impor-
tante parceria com a Cons-
trutora JRA LTDA e a Imo-
biliária Puente Imóveis.

Essa parceria garante descon-
tos especiais para todos os 
metalúrgicos sindicalizados, 
na compra de  apartamen-
tos no Condomínio Veredas 
dos Bandeirantes, situado 

na Rodovia João Leme dos 
Santos, km 107. Na compra 
de uma unidade do Con-
domínio, que varia de R$ 
89.900,00 a R$ 99.000,00, 
os sócios do Sindicato ga-

rantem um desconto de 1%.
����� ���	��
����
�� �� �-
nanciado pela Caixa Eco-
nômica Federal, dentro do 
programa “Minha Casa 
Minha Vida”, do governo 

federal, que oferece um 
subsídio de até 17 mil  
	����� �� ��	�� ��� �
�
���-
mento de 4,5% ao ano.
Aproveite essa oportuni-
dade e garanta já o seu!

Informe Publicitário
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O Condomínio Vere-
das dos Bandeirantes 
conta com apartamen-
tos de 50,10 m² de área 
construída sendo, 2 
dormitórios, sala com 
dois ambientes, cozi-
nha gourmet, banhei-
ro, área de serviço, 
varanda e uma vaga 
de garagem. Além 
disso, você e sua fa-
mília podem usufruir 
de uma infra estrutura 
com até 18 itens de la-
zer conforme mostram 

as imagens abaixo.
Para adquirir um apar-
tamento é necessária 
uma renda familiar a 
partir de R$ 1.200,00. 
Os apartamentos cus-
tam de R$ 89.900,00 
a R$ 99.000,00. 
Durante a construção 
do imóvel, a presta-
ção mensal será a par-
tir de R$ 69,00, e o 
prazo de entrega é de 
20 meses após a as-
sinatura com a Caixa 
Econômica Federal.

A JRA Incorporação es-
colheu para comerciali-
zar o Empreendimento 
Veredas dos Bandeiran-
tes a renomada Imobi-
liária   Puente Imóveis.
A Puente Imóveis é uma 
empresa que está con-

solidada há mais de 20 
anos  no mercado Imo-
biliário de Sorocaba.
A Imobiliária conta com 
uma equipe especializa-
da na venda de imóveis 
semi-novos e mais de 40 
corretores totalmente fo-
cados para a comercia-
lização de lançamentos, 
residenciais e comerciais.
Atuando ainda como 

correspondente Caixa 
Econômica Federal nas 
cidades de Sorocaba e 
Votorantim participando 
assim de todas as etapas 
��� ��
�
�����
��� ���
biliários de nossa região.
Mais informações pe-
los telefones: (15) 
3233.6089 / 3233.6083 
ou no site www.puen-
t e i m o v e i s . c o m . b r .
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A Imobiliária Puente 
Imóveis, estará com o 
plantão de vendas a par-
tir do dia 02 de abril, na 

Garra, persistência, de-
terminação, disciplina e 
qualidade, tornaram a JRA 
Empreendimentos e En-
genharia líder no merca-
do da Construção Civil.
Empresa paulistana, a 

sede do Sindicato dos Me-
talúrgicos de Sorocaba, 
situado a rua Julio Hanser, 
140, próximo a rodoviária 

JRA  tem como compro-
misso o permanente uso 
de mão de obra especiali-
zada e tecnologia de ponta.
A JRA tem ainda como 
missão o desenvolvimento 
humano e empresarial agre-

de Sorocaba, para atender  
aos  sócios do Sindicato.
A Puente Imóveis tam-
bém possui um plan-

gando valores e rompendo 
fronteiras, assegurando a 
satisfação de seus  clientes, 
fornecedores, colaborado-
res e acionistas, buscan-
do sempre melhorias de 
seus produtos e serviços. 

tão de vendas na Ro-
dovia João Leme dos 
Santos, km103,5, na 
entrada do Jardim Ta-

A experiência da JRA, 
unida a credibilidade da 
Imobiliária Puente e a se-
riedade do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Sorocaba 
e região farão dessa par-
ceria um grande sucesso!

tiana, e outro em sua 
sede na Rua Pereira 
da Silva, 209 na Santa 
Rosália em Sorocaba.

Informe Publicitário
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Com as assinaturas de 
moradores do bairro Vitó-
ria Régia no sábado, dia 
24, e nos  postos de coleta 
em pontos estratégicos da 
cidade, a campanha pela 
construção do Hospital Mu-
nicipal de Sorocaba atingiu 
a marca de 10 mil adesões 
após um mês de divulgação 
e trabalho nas ruas.

No entanto, a meta da 
campanha é obter 25 mil 
assinaturas para apresentar 
um projeto de lei de iniciati-
va popular à Câmara Muni-
cipal. Se os vereadores e o 
prefeito aprovarem o proje-
to, a construção do hospital 
se tornará Lei e entrará no 
Orçamento do município, 
que tem arrecadação esti-
mada de R$ 1,7 bilhão para 
2013.

Sorocaba tem uma po-
pulação próxima de 600 mil 

Sindicato dá uma semana de prazo 
para Vimax responder reivindicações

O Sindicato dos Me-
talúrgicos deu prazo até 
segunda-feira, dia 3, para o 
grupo Vimax, de Piedade, 
responder objetivamente às 
reivindicações dos trabalha-
dores, que exigem reestru-
turação de cargos e salários, 
implantação de plano de 
saúde e respeito ao Comitê 
Sindical de Empresa (CSE).

Abaixo-assinado pelo hospital 
municipal já reuniu 10 mil assinaturas
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Negociação entre Sindicato e Vimax, nesta terça, foi realizada na sede do Sindicato em Sorocaba

Mutirão no Parque Vitória Régia teve apoio da Igreja Católica e obteve 1,5 mil assinaturas

habitantes e até hoje não 
possui um hospital muni-
cipal. O atendimento pelo 
SUS é realizado somente 
no hospital regional, que 
recebe pacientes de mais 
de 80 cidades, ou através 
de convênios da prefeitura 
com a Santa Casa e hospital 
Evangélico.

Como aderir
Há um mês, a campanha 

está colhendo assinaturas 
em prol do hospital na sede, 
nas fábricas e nos bairros. 
Também há postos de ade-
sões nos cartórios eleito-
rais, que ficam no bairro 
Mangal (antigo Fórum), no 
Poupatempo e no terminal 
Santo Antônio.

Para aderir ao abaixo- 
assinado é necessário ser 
eleitor de Sorocaba e saber 
o número do título eleitoral.

Diretoria sindical procura 
empresas para pedir união 
contra desindustrialização

O Sindicato dos Me-
talúrgicos começa esta 
semana a procurar em-
presários do setor na re-
gião para discutir ações 
conjuntas contra a cha-
mada desindustrializa-
ção do Brasil. O risco 
de desindustrialização é 
causado pelo excesso de 
importações de produ-
tos e componentes.

“Não defendemos 
reserva de mercado ou 
bloqueio de importa-
dos, mas sim meios de 
proporcionar ao Brasil 
avanços tecnológicos, 
que façam o país depen-

der menos de produtos 
e tecnologias estrangei-
ras. Nosso objetivo é 
defender empregos, mas 
sem reduzir direitos tra-
balhistas”, afirma Ade-
milson Terto da Silva, 
presidente do Sindicato.

O movimento sin-
dical pretende, em bre-
ve, realizar um ato em 
São Paulo para chamar 
a atenção do governo e 
da sociedade para o pro-
blema. “Os empresários 
podem contribuir inclu-
sive liberando funcioná-
rios para participar do 
ato”, explica Terto.

Na última segunda, dia 
26, os trabalhadores para-
ram a produção por mais de 
3 horas para protestar con-
tra a demora da empresa em 
negociar. Funcionários das 
três fábricas do grupo na 
cidade (Vimax, VTL e Pro-
misa) participaram do pro-
testo, que começou às 5h e 
terminou às 8h40.

Na terça-feira a empresa 
se reuniu com o Sindicato, 
mas não assumiu nenhum 
compromisso de atender às 
reivindicações. No dia 3, o 
Sindicato entrará em conta-
to com a empresa na expec-
tativa de receber resposta 
positiva. Em seguida, fará 
assembleia com os trabalha-
dores.

WWW.SMETAL.ORG.BR

Campanha ganha 
página na internet

A campanha pelo Hospi-
tal Municipal de Sorocaba 
agora tem uma página na 
internet com notícias so-
bre o assunto, objetivos da 
iniciativa, fotos e link para 
baixar a lista de assinaturas.

A página do Hospital 
está hospedada no site do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
e o endereço é www.smetal.
org.br/hospitalmunicipal

A campanha, coordena-
da pelo Sindicato dos Meta-
lúrgicos e com participação 
de diversos outros sindica-
tos e entidades da socieda-
de civil, é inspirada numa 
iniciativa do vereador Izí-
dio de Brito (PT), que apre-
sentou uma emenda sobre o 
assunto à Câmara em junho 
de 2011.

Campanha continua nas fábricas, bairros, cartórios eleitorais, Poupatempo e terminal de ônibus

o portal do metalúrgico 
de Sorocaba e região
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Os sorocabanos que 
queiram tirar o título de 
eleitor, pedir transferência 
de domicílio ou revisão do 
documento têm até o dia 9 
de maio para procurar um 
dos seis cartórios eleitorais 
e requisitar o serviço, que é 
gratuito.

Na televisão é veiculado 
um aviso do TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral), o qual 
informa que o prazo ter-
mina neste sábado, dia 31. 
Mas o aviso vale apenas 
para os eleitores de Jundiaí, 
que nestas eleições conta-
rão com o voto biométrico, 
quando o eleitor usará a di-
gital para votar.

O jovem que completar 

Prazo para tirar título vai até 9 de maio

16 anos de idade até o dia 7 
de outubro, dia da votação 
do primeiro turno, também 
pode tirar o título. Mas, 
nesse caso, o prazo para se 
cadastrar também vence no 
dia 9 de maio.

Os cartórios eleitorais 
funcionam no prédio do an-
tigo fórum, em frente à Pra-
ça da Maçonaria, no bairro 
Mangal. O atendimento é 
de segunda a sexta-feira das 
12h às 18h.

Documentos
Para tirar o documento é 

preciso apresentar carteira 
de identidade ou carteira de 
trabalho e comprovante de 
residência.

No último domingo, palestra sobre mulheres foi realizada em Araçariguama

Sorocaba não terá votação por identificação digital (biométrica); por isso não terá que seguir o prazo atualmente divulgado na TV

Debate em Piedade fecha 
celebrações do Dia da Mulher

Metalúrgicos agora têm 
Fanpage com notícias e fotos

Sindicato dos Metalúrgicos 
apoia Chapa 1 dos jornalistas

A sede do Sindicato dos 
Metalúrgicos em Piedade 
promove nesta sexta-feira, 
dia 30, às 19h, o debate “A 
Violência Contra a Mulher”. 
O debate será  realizado no 
salão de eventos da sede Pie-
dade, que fica na rua Rolin de 
Goes, 61, Vila Olinda.

O evento, que ainda faz 
parte das comemorações do 

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos lançou, na semana 
passada, mais uma ferra-
menta de comunicação com 
a categoria e com a socieda-
de. Trata-se de uma “Fanpa-
ge”, ferramenta ligada à já 
famosa rede social “Face-
book”.

A Fanpage traz notícias, 
álbuns de fotos e informa-
ções. O internauta que en-
trar na página e clicar em 
“curtir” será informado 
cada vez que a Fanpage for 
atualizada.

Entre terça e quinta-feira 
desta semana os jornalistas 
sindicalizados da região de 
Sorocaba vão eleger seus re-
presentantes para o Sindicato 
dos Jornalistas Profissionais 
do Estado de São Paulo. O 
Sindicato dos Metalúrgicos 
apoia a Chapa 1, da CUT, que, 
conta com a participação de 
sete jornalistas de Sorocaba.

Entre as propostas de cha-
pa estão maior proximidade 
do sindicato com a categoria, 
o estreitamento da relação da 
entidade com os profissionais 
nas redações, a ampliação do 

Dia Internacional da Mulher, 
celebrado em 8 de março, 
será seguido de um jantar. As 
inscrições já estão esgotadas.

No último domingo, 25, 
o debate aconteceu em Ara-
çariguama. Em Iperó a cele-
bração, também com debate 
seguido de almoço, foi no úl-
timo dia 11 e, em Sorocaba, 
no dia 9 de março.

O endereço da página é 
www.facebook.com/sme-
talsorocabapage

Além da Fanpage, o Sin-
dicato também mantém um 
portal na internet (www.
smetal.org.br) e páginas no 
Facebook, Twitter e You-
tube, além de um boletim 
eletrônico para internautas 
cadastrados no site.

Para receber o boletim, 
basta cadastrar seu e-mail 
na página principal do site, 
no campo “Boletim Eletrô-
nico”.

plantão jurídico e a promoção 
de cursos de qualificação.

Com o lema “Sindica-
to Forte, Unidade e Luta”, a 
Chapa 1 em Sorocaba é for-
mada por José Antônio Rosa, 
diretor regional; Fabiana Ca-
ramez, para o Conselho da 
Diretoria; e Adriane Mendes, 
Fernando Guimarães, Aldo 
Valério da Silva, Emídio Mar-
ques e Marcelo Cau como Di-
retores de Base. 

A sede do sindicato fica na 
rua Cesário Mota, 482, centro, 
no prédio do Sindicato dos 
Têxteis. 
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Aviso na TV, sobre vencimento de prazo 
neste sábado, é apenas para Jundiaí

Para transferência de ci-
dade ou revisão (mudança 
do local de votação dentro 
do município ou mudança 

de nome) exige-se os mes-
mos documentos. Tirar o 
título é rápido e fica pronto 
em alguns minutos.

Mais informações nos 
cartórios eleitorais, pelo te-
lefone (15) 3222-0675 ou 
pelo site www.tre-sp.jus.br

20 anos da CNM/CUT
Ademilson Terto da Silva, 

presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Sorocaba e 
Região, participou da ceri-
mônia de comemoração dos 
20 anos de criação da Con-
federação Nacional dos Me-
talúrgicos (CNM) da CUT. O 

Mais cursos

Encarte

Curso de inglês

As escolas RH Treina-
re e Qualifica, parceiras do 
Sindicato, estão com inscri-
ções abertas para diversos 
cursos no ramo metalúrgico. 
Entre os cursos estão: ins-
petor de qualidade, mate-
mática industrial, processo 
de soldagem e operador de 
empilhadeira. Metalúrgicos 
sindicalizados têm direito a 
desconto especial. Mais in-
formações pelos telefones 
3334-5417 e 3018-3050.

As quatro páginas cen-
trais desta edição não fazem 
parte da Folha Metalúrgica. 
O encarte foi produzido pe-
las empresas JRA e Puente 
para divulgar o convênio 
com o Sindicato que oferece 
desconto para metalúrgicos 
sindicalizados.

A escola de inglês Move 
On está com inscrições aber-
tas para turmas de manhã – 
das 9h às 11h – e turma da 
tarde - das 16h às 18h. Os 
metalúrgicos sindicalizados 
têm direito a descontos espe-
ciais nas mensalidades e na 
taxa de matrícula. Mais in-
formações sobre preço, car-
ga horária e duração do cur-
so pelo telefone 3013-8252.

evento aconteceu na última 
sexta-feira, dia 23, na sede 
da entidade, em São Bernar-
do do Campo, na região do 
ABC.

A CNM representa sindi-
catos de metalúrgicos filiados 
à CUT em todo o país.


