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Fornecedora da Toyota terá
jornada de trabalho de 40h

Categoria metalúrgica recebe 
homenagem da Câmara

TT sTeel acordo dia do meTalúrgico

PÁGS. 5 e 8

Dia do Trabalhador do Sindicato dos Metalúrgicos e da CUT  
este ano será no campo do Clube Atlético Brasil, no Éden.  

Todas as atrações serão gratuitas.
Haverá brincadeiras para crianças e apresentações musicais de 

vários estilos, com artistas da região e também nomes nacionais.
Se você é eleitor de Sorocaba, leve seu título eleitoral para aderir 

ao projeto de construção do Hospital Municipal.

PÁG. 4 PÁG. 3 PÁG. 6

Além da jornada reduzida, acordo da TT Ste-
el com o Sindicato garante piso salarial superior 
à Convenção Coletiva e licença gestante de seis 
meses.

Assembleia que aprovou acordo de participa-
ção nos resultados na CNH Case foi realizada na 
última segunda-feira. Primeira parcela será paga 
dia 30.

Ex-presidentes e atual presidente do Sindica-
to dos Metalúrgicos representaram a categoria 
no evento, de iniciativa do vereador Izídio de 
Brito (PT), dia 20.
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Metalúrgicos aprovam PPR  
na Case e mais três fábricas
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Cidade operária
Conhecida duran-

te boa parte do século 
20 como “Manches-
ter Paulista”, em alu-
são à cidade inglesa 
Manchester, carro- 
chefe da revolução 
industrial, Sorocaba  
continua a ser essen-
cialmente uma cidade 
operária.

Não somente a 
economia é forte-
mente voltada para a 
indústria, como tam-
bém a capacidade de 
organização, as lutas 
e as conquistas de 
seus trabalhadores 
continuam a fazer 
história. Esses fato-
res, juntos, é que con-
figuram o perfil ope-
rário, e não somente 
os empregos gerados 
pelas fábricas.

Por mais que os 
economistas tucanos 
locais tenham, nos 
anos 90, feito previ-
sões idiotas sobre o 
enfraquecimento da 
indústria e o “fim da 
era da carteira assina-
da”, Sorocaba conti-
nua em sua trajetória 
crescente em busca 
de empregos de qua-
lidade. 

Esse caminho foi 
construído por mo-
vimentos sociais e 
sindicais que, no pas-
sado recente, lutaram 
contra os neoliberais, 
que defendiam o fim 
do sindicalismo, a 
flexibilização de di-

históricos de avanços 
cruciais para o forta-
lecimento dos traba-
lhadores. Um deles 
aconteceu em 1983, 
quando o sindicalis-
ta Wilson Fernando 
da Silva, o Bolinha, 
falecido em 2008, 
disputou e venceu as 
eleições sindicais me-
talúrgicas.

A partir de Bo-
linha, inaugurou-se 
uma nova era de or-
ganização social e 
sindical na região. 
Tornamo-nos uma 
referência de lutas 
e conquistas para o 
País. 

Sem perder de 
vista a necessidade 
de melhores salários 
e condições de tra-
balho nas fábricas, 
o Sindicato passou a 
participar de medidas 
voltadas para o bem- 
estar do trabalhador 
nos bairros, lutando 
por saúde, educação, 
moradia, acesso à 
informação, etc. É o 
chamado Sindicato 
Cidadão.

Por levar à Câ-
mara Municipal a re-
conhecer e valorizar 
essa nossa história, o 
Sindicato deve grati-
dão ao vereador Izí-
dio de Brito, autor do 
projeto de lei que es-
tabelece o 21 de abril 
como dia do metalúr-
gico na cidade. (Leia 
mais na Pág. 6)

reitos trabalhistas e o 
incentivo ao trabalho 
informal.

Apesar dessas aves 
de mau agouro (tuca-
nos), não somente a 
indústria de Sorocaba 
cresceu, como tam-
bém cidades vizinhas 
começaram a receber 
novas fábricas e mais 
empregos, como Iperó, 
Piedade e Araçarigua-
ma. Frutos de políticas 
sociais e econômicas 
acertadas do ex-presi-
dente Lula, que, aliás, 
o movimento sindical 
ajudou a eleger.

Essa mesma aposta 
certeira da CUT para 
os brasileiros se pode 
dizer sobre a presiden-
ta Dilma Rousseff, que 
bate seguidos recordes 
de aprovação popu-
lar, está aprimorando 
programas de governo 
iniciados por Lula e 
criando novos projetos 
de desenvolvimento.

Em Sorocaba, hou-
ve vários períodos 

Por mais que 
os economistas 
tucanos locais 
tenham, nos 

anos 90, feito 
previsões 

idiotas, Sorocaba 
continua em sua 

trajetória operária 
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A Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) 
está promovendo um 
plebiscito nacional 
contra o imposto sin-
dical, que é aquela taxa 
descontada de todos os 
trabalhadores brasilei-
ros desde 1939.

O objetivo da 

CUT promove plebiscito 
contra o imposto sindical

Prefeitura ignora apelos 
e derruba escola infantil

Morador observa os escombros da escola pública infantil, que por décadas foi um dos orgulhos da vila Hortência
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Não adiantaram os 
apelos de moradores da 
Vila Hortência, de artis-
tas e demais sorocaba-
nos para que o prefeito 
Vitor Lippi (PSDB) 
respeitasse a identida-
de histórica da cidade. 
Na noite do último dia 
17 a prefeitura demoliu 
o primeiro parque in-
fantil público da cida-
de (CEI-1), construído 
na década de 1950, na 
avenida Nogueira Padi-
lha, Vila Hortência.

Questionado por 
moradores que acom-
panhavam a demoli-
ção sobre o porquê da 
derrubada à noite, o 

responsável pelo servi-
ço disse que o horário 
foi definido por motivo 
operacional.

Além da demolição, 
houve a derrubada de 
árvores que decoravam 
a região há décadas.

Indignação
Na manhã após a 

demolição, Gamaliel 
Vassão de Oliveira, 
o Gama, morador do 
bairro, levou a neta So-
fia para ver os escom-
bros do local onde iam 
nos finais de tarde para 
ver os pássaros.

Gama criticou o 
fato de a CEI ser subs-

tituída por uma “Casa 
do Cidadão” da pre-
feitura. “Se fosse para 
derrubar, que fizesse 
uma unidade de saúde. 
O bairro não tem um 
posto que preste”, afir-
mou.

 A prefeitura alega 
que a demolição acon-
teceu com autorização 
do Ministério Público. 
“Mas a questão vai 
além da autorização. 
Trata-se de respeito ao 
patrimônio histórico 
de Sorocaba, às lem-
branças das pessoas e à 
opinião da população”, 
critica o vereador Izí-
dio de Brito (PT).

vila hortência

central, ao realizar 
a votação, é ampliar 
a discussão sobre Li-
berdade e Autonomia 
Sindical.

“Com mobiliza-
ção popular, podemos 
levar ao Congresso 
Nacional nossa pro-
posta de acabar com o 

imposto sindical e dar 
liberdade de autossus-
tentação aos sindica-
tos”, afirma Evanildo 
Amâncio, coordenador 
da subsede regional da 
CUT Sorocaba.

O internauta pode 
votar pelo site www.
cut.org.br 
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Trabalhadores da CNH Case 
aprovam acordo de PPR

Os metalúrgicos da 
CNH Case, fabricante de 
máquinas agrícolas em So-
rocaba, aprovaram nesta se-
gunda-feira, 23, um acordo 
de Programa de Participa-
ção nos Resultados (PPR) 
negociado entre a empresa, 
Sindicato e comissão inter-
na. A primeira parcela será 
paga já no dia 30 deste mês.

Os valores, apesar de 
bem acima dos pagos em 
2011 e que foram consi-
derados satisfatórios pelos 
trabalhadores, não serão di-
vulgados para não prejudi-
car negociações sobre PPR 
em andamento nas outras 
empresas do setor.

“Mesmo tendo resul-
tados satisfatórios para os 
trabalhadores, não preten-
demos criar parâmetros de 
valor para outras empresas, 
que devem apresentar pro-
postas de acordo com sua 
realidade, que pode ou não 
ser melhor do que a Case”, 
explica Adilson Faustino, 

Carpinha, diretor de organi-
zação do Sindicato.

Carpinha ressalta que o  
empenho dos membros  
do Comitê Sindical de Em-

Trabalhadores elegem
CIPA na Honeywell

No  último dia 17 os 
trabalhadores da Ho-
neywell, fabricante de 
autopeças instalada às 
margens da rodovia Cas-
telinho, em Sorocaba, 
elegeram os membros da 
CIPA 2012.

Os cipeiros têm a res-
ponsabilidade de zelar 
pelas boas condições no 
local de trabalho para 
evitar acidentes e doenças 
ocupacionais dos operá-
rios no chão de fábrica.

O Sindicato deseja 

presa (CSE), a participa-
ção da comissão interna de  
negociação e, principal-
mente, a união dos traba-
lhadores, foram fundamen-

tais para a conquista.

Outros acordos
Além da Case, também 

os metalúrgicos da Edscha, 

da Cascadura e da Termix 
aprovaram acordos de PPR 
nos últimos dias. Todas 
com participação do Sindi-
cato nas negociações.

um excelente mandato aos 
eleitos e sugere aos demais 
trabalhadores que apoiem 

o trabalho dos cipeiros 
mais atuantes e comba-
tivos.

Titulares:
Antônio Moreira Júnior
Sérgio Luiz Ribeiro
Tiago Vasques Andrade
Dênis Aparecido Almeida Prestes

Suplentes
Luciano F. Carvalho
Douglas C. Silva
Varlei Luiz Proença

Confira o nome dos eleitos

Dois acordos fechados 
recentemente entre Sindica-
to, trabalhadores e a direção 
da Metso vão garantir jor-
nada reduzida nos sábados 
e folgas nos dias pontes.

Com o acordo, os traba-
lhadores terão mais tempo 
para ficar com a família no 
fim de semana e ainda po-
derão planejar lazer com a 
família nos feriados prolon-
gados ao longo do ano.

Nos sábados, o pessoal 
do primeiro turno vai sair 
às 12h, ao invés das 14h, 
como era antes. O pessoal 
do segundo turno, por sua 
vez, vai sair às 18h, e não 
às 22h.

“Ainda temos muito a 
conquistar, mas esses dois 
acordos já resultaram em 
bons avanços”, diz Ademil-
son Terto da Silva, presi-
dente do Sindicato.

Acordos garantem  
folgas em dias pontes 
e sábados mais curtos

METSO
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Trabalhadores de todos os turnos da Case, que tem cerca de 1.200 funcionários, aprovaram a proposta de PPR

Ailton da Silva (foto) é membro do comitê sindical na Honeywell
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Em reunião na manhã 
dessa terça-feira, 24, na 
sede do Sindicato, a dire-
ção da Galutti, metalúrgica 
instalada na zona industrial 
de Sorocaba, assumiu o 
compromisso de melhorar 
o relacionamento interno na 
fábrica para pôr fim às pres-
sões sobre os funcionários.

Ficou estabelecido, tam-
bém, que a empresa deve 
ajustar a jornada de traba-
lho para que todos os fun-
cionários passem a ter fol-
gas alternadas aos sábados.

“A reunião foi positi-
va. Agora esperamos que 
a empresa faça os ajustes 
que cobramos o mais bre-

Sindicato cobra melhor relacionamento e folgas aos sábados

Acordo sindical garante jornada 
de 40h em fornecedora da Toyota

Os metalúrgicos da TT 
Steel aprovaram em assem-
bleia na última sexta-feira, 
dia 20, o primeiro acordo 
coletivo negociado entre o 
Sindicato e a empresa, que 
é sistemista/fornecedora da 
montadora Toyota.

O acordo inclui jornada 
de 40 horas semanais (qua-
tro a menos do que a legis-
lação vigente), piso salarial 
no mínimo 20% superior ao 
previsto na Convenção Co-
letiva do Grupo 8 e licença 
gestante de seis meses.

O piso salarial no G8 
atualmente vai de R$ 915 
a R$ 1.081, conforme o nú-
mero de funcionários. Ao 
contrário do acordo na Ste-
el, a Convenção Coletiva 
não garante licença gestante 
de seis meses.

A estamparia de metais 
Steel é uma das cerca de 20 
sistemistas que vão atender 
à Toyota em Sorocaba, que 
tem inauguração prevista 
para setembro. 

Toyota e Kanjiko
Em acordo com o Sin-

dicato, a própria Toyota já 
garantiu jornada de trabalho 
de 40 horas semanais.

Esta semana, o Sindicato 
firmou acordo também com a 
Kanjiko, fornecedora de para- 
choques para a Toyota, garan-
tindo uma programação de 
dias pontes e regulamentação 
de intervalos para refeição.

A Kanjiko ainda não 
concordou com a jornada 
de trabalho reduzida, mas o 
Sindicato mantém o assunto 
em pauta.

A direção da Nipro, fa-
bricante de equipamentos 
hospitalares instalada às 
margens da Castelinho, em 
Sorocaba, está se especiali-
zando em emperrar negocia-
ções e romper acordos.

Nesta terça-feira, 24, 
após texto praticamente 
pronto para ser assinado so-
bre garantia mínima do va-

lor do PPR 2012, a direção 
da fábrica voltou atrás e o 
documento foi rasgado.

“Os trabalhadores preci-
sam mostrar união. É a falta 
de atitude de parte dos tra-
balhadores que incentiva a 
empresa fazer esse tipo de 
molecagem”, diz o sindica-
lista Marcos Roberto Coe-
lho, o Latino.

Nipro emperra 
negociação outra vez 

galutti

ve possível, pois os traba-
lhadores contam com estas 
melhorias”, diz o dirigente 
sindical Valdeci Henrique 
da Silva, o Verdinho.

A Galutti é uma fabri-
cante de peças para linha 
branca [fogões, geladeiras, 
etc] e emprega aproximada-
mente 100 trabalhadores.

Ano passado, empresa já descumpriu  
acordo feito com os trabalhadores
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A estamparia de metais TT Steel é uma das sistemistas que está vindo para Sorocaba com a Toyota
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Empresa, instalada às margens da Castelinho, vem criando dificuldades de negociação sindical
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1º de Maio no Éden vai das 10h às 22h
Dia Do traBalhaDor

Evento será gratuito e terá atrações locais e de projeção nacional; 
terça-feira no campo do Clube Atlético Brasil, no Éden

O Dia do Trabalhador 
da CUT e do Sindicato dos 
Metalúrgicos, na próxima 
terça-feira, dia 1º, no cam-
po do Atlético, no Éden, vai 
começar às 10h com música 
ao vivo e muitas atrações 
para as crianças no período 
da manhã. A programação 
musical, de estilos variados, 
segue até à noite, quando o 
grupo Negritude Júnior sobe 
ao palco, às 20h30, para en-
cerrar a festa até às 22h.

Todas as atrações serão 
gratuitas. Boneco Zequinha, 
contadores de histórias e 
distribuição de pipocas se-
rão alguns dos atrativos para 
crianças de manhã. No palco 
principal, estarão se apresen-
tando artistas locais como 
Marcos Boi e Carlos Madia.

No período da tarde, o 
1º de Maio continuará dan-

do espaço para artistas da 
região, como Janaína e Jo-
sivaldo, Luiz Fernando e 
Gabriel e o rock de Neander-
sound (veja programação na 
página 8).

À noite, as atrações serão 
Art Popular, Eliana de Lima, 
Katinguelê e Negritude Jú-
nior.

Leve seu título
Durante todo o dia, vo-

luntários da campanha pela 
construção do hospital muni-
cipal de Sorocaba vão coletar 
adesões a um abaixo-assina-
do. A adesão é gratuita. Mas 
para assinar é necessário ser 
eleitor de Sorocaba e saber o 
número do título eleitoral.

O campo do Atlético Bra-
sil Futebol Clube fica na rua 
José Raimundo Andrade, 
650, no Éden. Dia do Trabalhador em 2011 foi realizado no parque da Vila Formosa; este ano a PM inviabilizou o evento no local

Um dos locais diários de coleta de assinaturas, além da sede do Sindicato, é o Terminal Santo Antônio

Fernando Lima é responsável pela Subseção do Dieese no Sindicato dos Metalúrgicos
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Projeto do hospital municipal
já tem 18 mil assinaturas

Faltam 6 mil assinaturas para a 
campanha em prol da construção 
do Hospital Municipal de Sorocaba 
atingir sua meta, que é de 25 mil ade-
sões. Com esse número, será possível 
apresentar um projeto de lei de ini-
ciativa popular à Câmara Municipal. 

Caso aprovado, o projeto segue 
para sanção do prefeito e poderá en-
trar no Orçamento de Sorocaba, es-
timado em R$ 1,7 bilhão para 2013.

Desde o início da campanha, nos 
primeiros dias de março, as equipes 

de coleta visitaram dezenas de bair-
ros. Também há campanha nas fá-
bricas. A sede do Sindicato é um dos 
postos de recebimento de assinaturas.

1º de Maio
Neste dia 1º, durante a festa do 

trabalhador no Éden, haverá coleta 
de assinaturas para o hospital. Por 
isso, o Sindicato pede ao público que 
leve o título de eleitor, documento 
necessário para aderir ao abaixo-as-
sinado.

Economista vai à reunião
do setor eletroeletrônico

O economista do Diee-
se, Fernando Lima, que as-
sessora os metalúrgicos de 
Sorocaba e região, participa 
nesta quarta-feira, dia 25, em 
Brasília, da primeira reunião 
de trabalho do conselho de 
competitividade do setor de 
eletroeletrônicos da indús-
tria brasileira.

Os conselhos, ao todo de-
zenove, fazem parte do plano 
Brasil Maior, um programa 
lançado recentemente pela 
presidenta Dilma Rousseff 
com o objetivo de garantir o 
crescimento do país e prote-
ger a indústria nacional e os 
postos de trabalho.

O dirigente sindical Adil-

son Faustino, o Carpinha, 
também passou a fazer par-
te do plano Brasil Maior ao 
ser escolhido para integrar o 
conselho setorial de bens de 
capital.

Fernando Lima vai à reu-
nião de trabalho para asses-
sorar os conselheiros, que 
deverão discutir a atual rea-
lidade do setor de eletroele-
trônicos e suas perspectivas  
para o futuro.

“O Brasil passa por um 
aumento significativo na 
importação de componentes 
que precisa ser estancada em 
nome da indústria nacional e 
dos nossos postos de traba-
lho”, alerta o economista.
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Câmara municipal homenageia 
metalúrgicos em sessão solene

Dia Do metalúrgico

Seis metalúrgicos, re-
presentando a categoria em 
Sorocaba e região, foram ho-
menageados em sessão sole-
ne na Câmara Municipal, na 
noite da última sexta-feira, 
dia 20, para celebrar o Dia 
do Metalúrgico, comemora-
do em 21 de abril.

A sessão foi proposta 
pelo vereador metalúrgico 
Izídio de Brito (PT), autor de 
projeto de lei aprovado em 
outubro, que instituiu o Dia 
do Metalúrgico no Municí-
pio. 

“Espero que esta Casa 
[Câmara Municipal] passe, 
a partir de agora, a lembrar 
dessa categoria tão impor-
tante no crescimento do país 
e na luta pela igualdade so-
cial”, disse Izídio durante a 
cerimônia.

O primeiro metalúrgico 
homenageado foi Ademilson 
Terto da Silva, presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos. 
Em seguida foram homena-
geados os ex-presidentes da 
entidade, Carlos Roberto de 
Gáspari, Geraldo Titotto e 
Wilson Fernando da Silva, o 
Bolinha, falecido em dezem-
bro de 2008.

A homenagem a Bolinha 
foi recebida por sua esposa 
Lucília e seu filho Francis.

O deputado estadual Ha-
milton Pereira (PT), ex-dire-
tor do Sindicato e o vereador 
Izídio de Brito, ex-presiden-
te dos Metalúrgicos, também 
foram homenageados.

Em Sorocaba e outros 13 
municípios da região a cate-
goria metalúrgica soma 45 
mil trabalhadores.

Izídio com o presidente do Sindicato, Ademilson Terto, e o filho João

Izídio, deputado Hamilton Pereira e a filha Lígia

... e com Carlos Roberto de Gáspari e a esposa Maria Luíza

Homenagem aconteceu na noite do último dia 20 de abril

Lucília e o casal Francis e Tatiana recebem homenagem em nome de Bolinha

O vereador petista com Geraldo Titotto e a esposa Marli ...

Plenária prepara trabalhadores da Tecsis para negociações
Os trabalhadores da Tecsis que 

participaram da plenária na sede 
do Sindicato dos Metalúrgicos na 
manhã do último domingo, 22, sa-
íram muito mais preparados para 
enfrentar negociações com a em-
presa, inclusive sobre participação 
nos resultados.

A plenária, coordenada pelo di-
rigente sindical Valdeci Henrique 

da Silva, contou com a participação 
de um economista, um advogado e 
um médico do trabalho.

O economista Fernando Lima 
mostrou como está constituído o 
controle acionário da Tecsis. Ele 
também informou que as vendas da 
empresa cresceram 40% de 2010 
para 2011 e o lucro bruto cresceu 
50% no mesmo período. A Tecsis 

só apresentou prejuízo de R$ 230 
milhões, “porque investiu em pa-
péis podres do mercado financeiro 
anos atrás [em 2008]”, explicou.

“Os trabalhadores não têm cul-
pa por aventuras financeiras da 
empresa. A produção está acele-
rada, a Tecsis está faturando alto 
e conseguindo novos contratos”, 
defendeu Valdeci.

O advogado Imar Rodrigues 
explicou como está o processo de 
representação sindical e disse que 
espera para breve um parecer judi-
cial definitivo.

Já o médico Paulo Kaufmann 
relatou casos de acidentes e doen-
ças ocupacionais ocorridos na em-
presa e esclareceu como o trabalha-
dor deve proceder nesses casos.
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NOTAS

IR termina
na quinta (26)

Turmas 
de Inglês

Cursos de 
qualificação

As piscinas do clube 
de Campo, no Éden, em 
Sorocaba, estarão fecha-
das a partir de quarta-
-feira, dia 2. O feriado de 
1º de maio, portanto, será 
o último dia de funciona-
mento.

As demais atrações 
do clube, porém, con-
tinuarão funcionando 

A organização da Copa 
Record de Futsal Feminino 
2012 vai mandar dois jogos 
da quarta fase do torneio no 
ginásio de esportes dos me-
talúrgicos,  que fica no clu-
be de campo categoria, no 
Éden,  nesta quarta-feira, 
dia 25.

Na preliminar, às 20h, o 
time de Itu enfrenta Boitu-
va. No jogo de fundo, Ca-
pela do Alto enfrenta o Vi-
toriana. 

A entrada é gratuita e o 
ginásio dos metalúrgicos 
fica na avenida Victor An-
drew, 4.100, no Éden.

No ano passado, o giná-
sio dos metalúrgicos já se-
diou jogos da Copa Record.

Mais informações pelo 
telefone 3224-2663, na Li-
sofus, liga que organiza o 
torneio para a emissora.

Termina nesta quinta-
feira, dia 26, o prazo para o 
preenchimento do Impos-
to de Renda oferecido pelo 
Sindicato dos Metalúrgicos 
e a Associação dos Metalúr-
gicos Aposentados (Amaso). 
O prazo da Receita Federal, 
porém, termina no dia 30.

Para sindicalizados e só-
cios da Amaso a taxa é R$ 
10. A declaração é feita na 
sede da Amaso, que fica em 
prédio anexo ao Sindicato. 
Mais informações pelo 3334-
5404.

A Move On Idiomas com-
pleta este oito anos de vida e 
de parceria com o Sindicato. 
Para marcar a data, a escola 
abre novas turmas do curso 
de Inglês, nos períodos da 
manhã, tarde e noite durante 
a semana. 

A mensalidade é R$ 60 
para sócios e dependentes. A 
taxa de matrícula é R$ 10.

Informações pelo telefo-
ne 3013-8252 ou email: in-
gles.sindicato@globomail.
com

A RH Treinare está com 
inscrições abertas para no-
vas turmas na sede em So-
rocaba. Sócios do Sindicato 
e dependentes têm desconto 
especial.

Há vagas para Metrolo-
gia, Desenho, Inspetor de 
Qualidade e Matemática In-
dustrial. Mais informações 
pelos telefones: 3334-5417

Informe-se também sobre 
cursos nas sedes de Iperó: 
(15) 3266-1888; Araçarigua-
ma: (11) 4136-3840; e Pie-
dade: (15) 3344-2362.

Ginásio dos Metalúrgicos sedia 
jogos da Copa Record nesta quarta

Em 2011, jogos da Copa Record de futsal feminino já foram realizadas no Ginásio dos Metalúrgicos

FutSal Feminino

Clube de campo 
fechará as piscinas

normalmente após o fe-
chamento das piscinas. 
Entre as atrações estão 
a academia de ginástica, 
o ginásio de esportes, os 
quiosques e a lanchonete.

A alta temporada, com 
reabertura das piscinas, 
deve começar em setem-
bro. Mais informações: 
(15) 3225-3377.

O site do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Sorocaba e 
região (www.smetal.org.br) 
têm tido, no mínimo, 10 mil 
acessos mensais, com picos 
de 35 mil acessos. Através 
do informativo ‘SMetal On-
Line’, todos os internautas 
interessados podem receber 
por email as últimas notí-
cias, fotos e vídeos da ca-
tegoria e de interesse social 
atualizados na página.

Para receber gratuita-
mente o informativo, envia-

do de uma a duas vezes por 
semana, basta entrar na pá-
gina do Sindicato e escrever 
seu email no campo identifi-
cado como “Boletim Eletrô-
nico”, na coluna à direita da 
página.

Além do site, os inter-
nautas interessados em no-
tícias da categoria têm a 
disposição vídeos no site 
Youtube e informações atra-
vés das redes sociais Twitter 
e na página e na comunida-
de do Facebook.

Cadastre-se no site e receba
as últimas notícias por e-mail
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