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O programa de participa-
ção nos resultados (PPR) na 
Apex Tool prevê o pagamento 
de R$ 4,4 mil por funcionário. 
A aprovação da proposta, em 
assembleia na porta da fábri-
ca, aconteceu dia 20.

A primeira parcela do PPR, 
de R$ 2.500, será paga aos 

trabalhadores no próximo dia 
6. A segunda parcela será em 
janeiro de 2013. O valor pode 
ser acrescido de R$ 500 caso 
as metas sejam superadas.

A Apex (antiga Cooper 
Tools) fabrica ferramentas e 
emprega cerca de 600 meta-
lúrgicos.

A pauta de reivindica-
ções dos metalúrgicos para 
a campanha salarial deste 
ano foi aprovada em assem-
bleia, na sede do Sindicato, 
na manhã deste domingo, 
dia 24.

Nesta sexta, 29, dirigen-
tes dos sindicatos filiados à 

Federação dos Metalúrgicos 
(FEM/CUT) vão entregar 
a pauta aos empresários do 
setor na Fiesp, em São Pau-
lo.

Reposição da inflação, 
aumento real nos salários e 
seguro de vida são algumas 
das reivindicações.

Câmara aprova 
emenda do 
Hospital Municipal

Trabalhadores da 
Metso elegem 
novas CIPAs

Participação na Apex será 
de R$ 4,4 mil por trabalhador

Pauta será entregue aos 
patrões nesta sexta-feira
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PT define candidaturas 
metalúrgicas na região

ElEiçõEs municipais

Primeira parcela do PPR, de R$ 2.500, será paga dia 6 de julho

Deputado Hamilton com a candidata a prefeita de Sorocaba, Iara Bernardi, e o vice, Triniti Fernandes, durante convenção no último sábado

A data-base dos metalúrgicos da FEM/CUT é 1º de setembro

campanha salarial ppR 2012 

O PT de quatro cidades da 
região terá candidatos meta-
lúrgicos a vereador. As can-
didaturas foram definidas du-
rante convenções do partido 
no último final de semana em 
Sorocaba, Votorantim, Pieda-
de e Araçoiaba da Serra.

As convenções petistas 
também homologaram os 
candidatos e candidatas à 
Prefeitura nessas cidades. 
Todos assumem compromis-
so de priorizar medidas que 
valorizem os metalúrgicos e 
a classe trabalhadora.

Em Sorocaba, o vice da 
candidata a prefeita Iara Ber-
nardi é o ex-dirigente sindi-
cal metalúrgico José Carlos 
Triniti Fernandes.
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demitidos podem 
manter plano médico

 Por Ariane Tunes Rocha
 

A possibilidade de manutenção no 
plano médico é opção do empregado de-
mitido sem justa causa e do aposentado, 
portanto, no momento do desligamento 
da empresa, deve ser apresentada esta 
oportunidade ao ex-funcionário, quando 
também deve ser informado o motivo do 
desligamento: demissão sem justa causa 
ou aposentadoria.

Aliás, um dos pontos controversos 
acerca do tema e que a Resolução Norma-
tiva nº 279 visa esclarecer é a situação do 
aposentando que, após a aposentadoria, 
continua trabalhando na mesma empresa. 
Segundo o artigo 22, neste caso, se após 
algum tempo o aposentado que continua 
trabalhando vier a se desligar da empresa, 
deve ser assegurado a ele o direito à ma-
nutenção no plano médico na condição de 
aposentado e não de demitido. 

Entretanto, devemos aguardar para 
observar qual será o comportamento das 
operadoras de plano médico, dos empre-
gadores e do Poder Judiciário quanto a 
este posicionamento, pois até então, esta 
tem sido uma das maiores controvérsias 
existentes sobre este assunto, sendo inclu-
sive, tema de debates e ações judiciais.

Ressalta-se que esse benefício esten-
de-se não só ao ex-funcionário, como 
também aos seus dependentes. No en-
tanto, atenção! Somente possuem esse 
direito o demitido sem justa causa e o 
aposentado que efetivamente contribuí-
ram com o pagamento do convênio mé-
dico quando da vigência do contrato de 
trabalho. Assim, caso não haja qualquer  
contribuição do funcionário para com o 

convênio mé-
dico oferecido 
pelo empre-
gador, não há 
como exercer 
este direito. 
Estão exclu-
ídos também 
dessa garantia 
os funcioná-
rios que con-
tribuem em 
regime de co-
-participação, 
ou seja, so-
mente pagam 
o convênio quando utilizam o serviço 
médico.

Por fim, ressalta-se que o direito à ma-
nutenção no convênio médico extingue-se 
quando do término do prazo concedido 
para a sua manutenção no plano médico 
ou na hipótese do ex-funcionário ser ad-
mitido em novo emprego.

Dessa maneira, percebe-se que exis-
tem vários pontos a serem considerados 
para saber se o ex-funcionário possui o 
direito - ou não - à manutenção no pla-
no de saúde, afinal, conforme diz o jargão 
popular “cada caso é um caso”, que deve 
ser analisado individualmente para uma 
orientação mais precisa. Havendo alguma 
dúvida, procure o Departamento Jurídico 
do Sindicato para maiores esclarecimen-
tos – estamos à disposição para atendê-lo.

Ariane Tunes Rocha – Advogada Trabalhista e 
membro da equipe jurídica do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Sorocaba e Região

Artigo jurídico - pArte 2

A íntegra do artigo acima está  
disponível no site www.smetal.org.br

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, às nove horas, em segunda convo-
cação, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, os trabalhadores metalúrgicos, representados pelo 
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS MECÂNICAS E DE 
MATERIAL ELÉTRICO DE SOROCABA, SÃO ROQUE, VOTORANTIM, PIEDADE, IPERÓ, PILAR 
DO SUL, SALTO DE PIRAPORA, ARAÇOIABA DA SERRA, ITAPETININGA, IBIÚNA, TAPIRAÍ, SA-
RAPUÍ E ARAÇARIGUAMA, conforme edital publicado no jornal “Cruzeiro do Sul”, edição do dia vinte 
de junho de dois mil e doze, página E-quatro, com o fim de deliberar sobre a seguinte pauta: a) Leitura, 
discussão e deliberação ao sobre Ata da Assembleia geral anterior; b) Aprovação de pauta de reivindicações 
da Campanha Salarial de dois mil e doze (cláusulas de natureza social e econômica), que será encaminhada à 
Entidade Sindical Econômica: Montadoras; Autopeças, porcas e parafusos; Grupo Dois; Grupo Oito; Grupo 
XIX-III-10; Fundição e Estamparia para a próxima data base da categoria metalúrgica; c) Discussão e deli-
beração quanto à taxa contratual/negocial e o exercício do direito de oposição; d) Autorização para diretoria 
celebrar Convenção, e/ou Acordo, e/ou, bem como instaurar Dissídio Coletivo, e; e) Outros assuntos de 
interesse da categoria. Abertos os trabalhos pelo senhor Ademilson Terto da Silva, presidente em exercício 
do Sindicato, este nomeou o senhor João Evangelista de Oliveira, Secretário Geral da entidade, para redigir 
a ata, assim como proceder à leitura da ata da assembleia anterior. Este agradeceu a presença de todos e fez 
a leitura da ata anterior que foi aprovada por unanimidade. Com relação ao item “b” da pauta, o senhor João 
Evangelista de Oliveira passou a palavra ao presidente Ademilson Terto da Silva, que fez um breve relato 
da conjuntura econômica e da importância de buscarmos aumento real de salário e valorização dos pisos 
salariais, enquanto forma de inibir a rotatividade. Em seguida solicitou ao senhor João de Moraes Farani 
(vice-presidente da FEM – Federação Estadual dos Metalúrgicos/CUT/SP) para que fizesse uma explanação 
da campanha salarial de dois mil e doze. O mesmo salientou que a FEM fez esta convocatória visto que a 
nossa data base se aproxima e temos que seguir algumas orientações. Continuando, o senhor João Farani citou 
os principais eixos para serem avaliados, que são: redução da jornada para quarenta horas sem redução de 
salário, reposição integral da inflação com aumento real nos salários; valorização dos pisos, seguro de vida em 
grupo, avanços nas cláusulas sociais e ampliação da licença-maternidade para cento e oitenta dias por todas 
as empresas. Continuando, apresentou a pauta de reivindicações, proposta pelo Sindicato. Após os esclareci-
mentos, colocou a matéria em discussão do plenário. Foi aberta a palavra. Após as perguntas e intervenções de 
alguns dos presentes e os devidos esclarecimentos foram colocadas as propostas em votação. Todos os itens 
foram aprovados por todos. Passou-se, então, para o item “c” da pauta, qual seja: Discussão e deliberação 
quanto à taxa contratual/negocial e o exercício do direito de oposição. Para este item, definiu-se que o valor 
da “Taxa Negocial” será de seis por cento, em duas parcelas de três por cento a serem descontadas nos meses 
de outubro e dezembro de dois mil e doze. Para cumprir o acordo firmado com a Procuradoria Regional do 
Trabalho, no Inquérito Civil nº 437/2008, o não associado que pretender exercer o seu direito de oposição 
ao pagamento da Contribuição Assistencial/Taxa Negocial relativa à data base de dois mil e doze, terá que 
fazê-lo no período de três a dezessete de julho de dois mil e doze, de segunda a sexta-feira, das nove às vinte 
horas, na sede da entidade, na Rua Júlio Hanser, número cento e quarenta, Bairro Lageado, Sorocaba, estado 
de São Paulo. Para isso, deverá fazê-lo obrigatoriamente através de carta escrita em duas vias idênticas, uma 
para ser entregue ao Sindicato e a outra para ser protocolada junto ao seu empregador. A proposta foi apro-
vada por unanimidade. Assim sendo, a votação foi por aclamação, tendo sido aprovados, por unanimidade: 
o rol reivindicatório das cláusulas sociais, sindicais e econômicas bem como, o “eixo da campanha”; o valor 
e critérios para o exercício do direito de oposição à taxa negocial; a concessão dos poderes de negociação 
e de representação ao Sindicato, para os fins desta Campanha Salarial de dois mil e doze. Os trabalhadores 
presentes, também, decidiram transformar a Assembleia-geral em permanente, enquanto durarem as negocia-
ções ou até finalização da campanha salarial. Em seguida, o senhor presidente disse que estavam cumpridos 
todos os objetivos e finalidades desta Assembleia-geral, esgotada a ordem do dia e, portanto, nada mais havia 
para ser tratado ou discutido. Esclareceu, em seguida, o Senhor Presidente, que todos os pontos e títulos das 
cláusulas aprovadas por esta Assembleia-Geral e consistentes no rol básico de reivindicações da Categoria 
profissional para a Campanha Salarial deste ano de dois mil e doze seguirão para protocolo nos respectivos 
Sindicatos patronais acompanhadas dos respectivos disciplinamentos de garantias em favor dos trabalhadores 
metalúrgicos, que pretendem fazer parte da próxima Convenção Coletiva de Trabalho de dois mil e doze/
dois mil e treze, conforme foram lidos e apresentados nesta Assembleia-geral. Os Sindicatos patronais serão 
notificados pela Federação dos Sindicatos de Metalúrgicos da CUT/SP. Ato contínuo, verificado como não 
havia qualquer manifestação do plenário, ninguém mais querendo falar, o Senhor Presidente da Mesa deu por 
encerrados estes trabalhos, determinando para constar, a mim, João Evangelista de Oliveira, que servi como 
secretário da mesa, que lavrasse esta Ata, a qual, em seguida, foi lida na íntegra, submetida à apreciação e 
deliberação do plenário a qual foi aprovada por voto de aclamação, pela unanimidade dos que estavam pre-
sentes. Nada mais, dado e passado nesta cidade de Sorocaba, São Paulo, na sede social do Sindicato, neste 
dia vinte e quatro de junho de dois mil e doze, subscrevo a presente ata, para os devidos fins de efeitos legais, 
estatutários da entidade, e de direito.

JOÃO EVANGELISTA DE OLIVEIRA ADEMILSON TERTO DA SILVA
        Secretário-geral    Presidente

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE SOROCABA, SÃO ROQUE, 

VOTORANTIM, PIEDADE, IPERÓ, PILAR DO SUL, SALTO DE PIRAPORA, ARAÇOIABA DA SERRA, 
ITAPETININGA, IBIÚNA, TAPIRAÍ, SARAPUÍ E ARAÇARIGUAMA, REALIZADA NO DIA VINTE E QUATRO 

DE JUNHO DE DOIS MIL E DOZE, ÀS NOVE HORAS, NA SEDE DO SINDICATO.

EDITAL

ATA

EXERCÍCIO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO À 
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DA DATA BASE - 2012

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICA E DE 
MATERIAL ELÉTRICO DE SOROCABA E REGIÃO, cuja base territorial abrange as cidades de SORO-
CABA, SÃO ROQUE, VOTORANTIM, PIEDADE, IPERÓ, PILAR DO SUL, SALTO DE PIRAPORA, 
ARAÇOIABA DA SERRA, ITAPETININGA, IBIÚNA, TAPIRAÍ, SARAPUÍ E ARAÇARIGUAMA, faz 

saber aos seus não associados que o presente virem ou dele tiverem conhecimento, que, para cumprimento do 
acordo realizado com a Procuradoria Regional do Trabalho, no Inquérito Civil nº 437/2008, o não associado que 
pretender exercer o seu direito de oposição ao pagamento da Contribuição Assistencial/Taxa Negocial, relativa à 
data base de 2012, terá que fazê-lo no período de 03 a 17 de julho de 2012, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 

20h00, na sede da entidade, na Rua Júlio Hanser, nº 140, Bairro Lageado, Sorocaba/SP. 

Para isso, deverá fazê-lo obrigatoriamente através de carta escrita em 02 (duas) vias idênticas, uma para ser 
entregue ao Sindicato e a outra para ser protocolada junto ao seu empregador.

Sorocaba, 27 de junho de 2012.

ADEMILSON TERTO DA SILVA
Diretor-Presidente

jurídico Emenda do Hospital Municipal é 
aprovada em segunda votação
Foi aprovada em se-

gunda discussão pela Câ-
mara de Vereadores, nesta 
terça, 26, a emenda do ve-
reador Izídio de Brito (PT) 
que inclui a construção de 
um Hospital Público Mu-
nicipal na Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO).

Além do Hospital, Izí-
dio teve aprovadas outras 
24 emendas, como as que 
prevêem a remuneração 
de catadores de reciclá-
veis e a implantação de 
uma farmácia popular na 

cidade, entre outras. 
Já os vereadores Luis 

Santos (PMN), Ditão Ole-
riano (PMN), José Cres-
po (DEM), Irineu Toledo 
(PRB), Rozendo Olivei-
ra (PV) e João Donizeti 
(PSDB) aprovaram outras 
20 emendas, destinando 
recursos para diversos se-
tores e obras.

No total foram apro-
vadas 46 emendas, que 
serão incluídas na reda-
ção final da LDO, que 
será encaminhada ao pre-

Vereador metalúrgico Izídio de Brito

feito Vitor Lippi (PSDB), 
que poderá sancionar ou 
vetar as emendas.

Site: www.smetal.org.br
E-mail: diretoria@smetal.org.br
Impressão: Gráfica Taiga
Tiragem: 47 mil exemplares

O texto abaixo é a segunda e última parte do artigo que teve sua parte inicial 
publicada na edição da Folha Metalúrgica da semana passada, nº 675
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Representantes de 14 sin-
dicatos cutistas de todo Es-
tado participam nesta sexta- 
feira, dia 29, em São Paulo, 
da entrega da pauta de rei-
vindicações da campanha 
salarial de 2012 dos metalúr-
gicos.

A data-base da catego-
ria é 1º de setembro e em 
todo Estado os metalúrgicos 
cutistas, representados pela 
FEM/CUT (Federação Esta-
dual dos Metalúrgicos), so-
mam 250 mil trabalhadores.

Uma caravana de meta-
lúrgicos de Sorocaba e re-
gião vai participar do ato da 
entrega da pauta, que aconte-
cerá pela manhã na avenida 
Paulista, em frente à Fiesp 
(Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo.

A pauta
Este ano os metalúrgicos 

reivindicam reposição da in-
flação, aumento real, valori-
zação dos pisos, redução de 

Metalúrgicos entregam pauta 
aos patrões nesta sexta, 29

Rodada farta no 
torneio de futsal

A 1ª rodada do 2º Torneio 
de Futsal  de Inverno dos Me-
talúrgicos, no último fim de 
semana, foi repleta de gols. 
Nos 15 jogos realizados, fo-
ram 134 gols. Não houve ne-
nhum empate, e um time, a 
Montagem Case, não compa-
receu e foi eliminado. O Uni-
dos Smet de Piedade aplicou 
a maior goleada ao vencer o 
Controlflex Group por 9 a 2. 

Os jogos foram realizados 
no ginásio da categoria, no 
Éden. A próxima rodada será 
divulgada em breve pelos or-
ganizadores.

Metso Equipamentos elege Cipa no dia 12
Todos os metalúrgicos da 

Metso Equipamentos estão 
convidados a participar das 
eleições da Cipa (Comissão 
Interna de Prevenção a Aci-
dentes), que será realizada 
ao longo de todos os turnos 
no próximo dia 12 de julho.

A diretoria do Sindicato 
pede que os trabalhadores 
votem em candidatos com-

prometidos com o chão de 
fábrica; não em candida-
tos preocupados apenas em 
manter o emprego ou em 
defender os interesses da 
empresa.

O dirigente sindical 
Ozéias Carlos Beltramo é 
um dos candidatos apoiados 
pelo Sindicato.

No último dia 20 os tra-

balhadores da Metso Fundi-
ção elegeram os sindicalistas 
Francisco Júnior Saldanha e 
Alessandro Pereira Oliveira 
como 1º e 2º colocados na 
Cipa daquela divisão.

Ainda foram eleitos 
como titulares Francisco de 
Assis Pereira Gomes, Pau-
lo Sérgio Rodrigues Silva e 
Alain Delon Araújo Silva.

Em foto de 2011, Biro-Biro (esquerda), da FEM/CUT; e Ademilson Terto, de Sorocaba, durante entrega da pauta aos patrões

Assembleia na Apex Tool (antiga Cooper) foi realizada no último dia 20
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Inscrições para 
torneio de Futgame

Termina nesta quinta, dia 
28, o prazo de inscrições para 
o 5º Futgame, torneio de fute-
bol de vídeo game promovido 
pelo Sindicato dos Metalúrgi-
cos. A competição é exclusiva 
para sindicalizados e seus de-
pendentes.

Para se inscrever é preciso 
enviar nome, RG, matrícula 
sindical e telefone de contato 
para o e-mail: juventude@
smetal.org.br, com a mensa-
gem “inscrição para futgame 
2012” na barra de assunto.

Será usada a plataforma 
Playstation 3 (PS3).

Metalúrgicos da Apex aprovam PPR de R$ 4,4 mil
Os trabalhadores da Apex 

Tool (antiga Cooper Tools) 
aprovaram, em assembleia 
na porta da fábrica na última 
quarta-feira, dia 20, uma pro-
posta de Programa de Partici-
pação nos Resultados (PPR) 
que prevê o pagamento de R$ 
4.400 por funcionário.

Além dos R$ 4,4 mil, 
caso as metas de produção 
e produtividade sejam supe-
radas, os trabalhadores terão 
direito a um adicional, cha-
mado de plus, de R$ 500.

A primeira parcela do 

prêmio, de R$ 2.500, será 
paga dia 6 de julho. A se-
gunda parcela, condicionada 
a metas, sai em janeiro de 
2013.

A Apex é uma fabricante 
de ferramentas localizada na 
zona industrial de Sorocaba 
e emprega cerca de 600 me-
talúrgicos.

Além da Apex, nos últi-
mos dias foram aprovadas 
propostas de PPR pelos me-
talúrgicos da Nova Tamboré, 
Heller, Caldren e Isa. Todas 
em Sorocaba.

jornada de trabalho sem re-
dução de salário, seguro de 
vida e licença maternidade 
de 180 dias.

Na manhã do último do-
mingo, dia 24, em assem-
bleia na sede do Sindicato, 
os metalúrgicos de Sorocaba 

e região aprovaram os itens 
na composição da pauta 
unificada dos metalúrgicos 
cutistas de todo o Estado.

Ozéias, da Metso Equipamentos, é membro do CSE
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PT confirma candidatura de Iara 
A convenção do PT de 

Sorocaba, na manhã de sá-
bado, 23, no clube Recre-
ativo Central confirmou a 
candidatura da educadora 
e ex-deputada federal Iara 
Bernardi a prefeita de Soro-
caba. O candidato a vice é o 
ex-dirigente sindical meta-
lúrgico Triniti Fernandes.

Faixas e placas no clu-
be defenderam que Iara re-
presenta “A seriedade que 
Sorocaba precisa” e que a 
candidatura petista significa 
“Sorocaba em Sintonia com 
o Brasil”. 

Centenas de militantes 
do partido participaram da 
convenção, marcada por dis-
cursos que ressaltaram a uni-
dade do PT municipal nas 
eleições deste ano e a neces-

sidade de Sorocaba buscar 
recursos do governo federal 
para atender às necessidades 
da população.

O discurso do deputado 
estadual Hamilton Pereira, 
que abriu mão de sua pré-   
candidatura a prefeito e ago-
ra apoia Iara, foi um dos que 
mais empolgou a militância. 
A candidata Iara, por sua vez, 
prometeu que buscará verbas 
do governo Dilma Rousseff 
para a construção do Hospi-
tal Municipal e de creches 
em Sorocaba e para implan-
tar programas federais no 
município.

A convenção também 
homologou 40 candidaturas 
a vereador da coligação PT/
PSL, sendo 39 do PT e uma 
do PSL. 

eleiçõeS municipAiS

SorocABA

Izídio de Brito Correia

Iara Bernardi e Triniti Fernandes são os candidatos a prefeita e vice em Sorocaba

O nome do professor 
Geraldo Titotto, ex-pre-
sidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos, também 
foi homologado a can-
didato a vereador em 
Votorantim.

Marcos Roberto Coelho (Latino)

A convenção do PT no sábado confirmou 
as candidaturas a vereador de dois 
diretores do Sindicato dos Metalúrgicos: 
Izídio de Brito Correia, que atualmente 
cumpre seu primeiro mandato na Câmara 
e agora concorre à reeleição; e Marcos 
Roberto Coelho (Latino), candidato pela 
segunda vez. 
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Geraldo Titotto

votorAntim

Carlos Augusto Pivetta (PT) e Marcos 
Mâncio (PMDB) tiveram suas candidaturas 
homologadas como candidatos a prefeito e 
a vice de Votorantim em convenção no últi-
mo domingo, 24.

Eles concorrerão à reeleição pela coli-
gação “Pra Avançar Ainda Mais”; 18 par-
tidos vão compor a coligação, que lançará 
132 candidatos a vereador.

Pivetta e Marcos Mâncio

Vereador
metalúrgico

O nome do metalúrgi-
co Luiz Popst também 
deverá ser homologado 
nesta quarta como can-
didato a vereador pelo 
Partido dos Trabalhado-
res em Iperó

Luiz Popst 

iperó

Os petistas de Iperó fazem sua con-
venção nesta quarta-feira, dia 27, na Câ-
mara Municipal. O partido deve lançar 
candidato próprio, mas ainda aguarda 
resultado de negociações com o PMDB 
para definir a chapa.

Iperó faz convenção nesta quarta

Vereador
metalúrgico

A convenção do PT em 
Piedade no domingo con-
firmou a candidatura do di-
rigente sindical metalúrgico 
Geraldo Pinto de Camargo, 
o Geraldinho, à reeleição 
como vereador.

Geraldinho

Com a Câmara Municipal lotada de 
filiados e simpatizantes, o PT de Pie-
dade homologou, no domingo, as can-
didaturas de Geremias Ribeiro Pinto a 
prefeito e de Marly Aparecida Godinho 
(PSB) como vice. Geremias é o atual 
prefeito e concorre à reeleição.

Foram confirmadas também as 48 
candidaturas a vereador pela coligação 
“Unidos para o bem de todos”, formada 
por PT, PSB, PPS, PDT, PPL e PTC.

Geremias é candidato à reeleição

Vereador
metalúrgico

Candidatos 
homologados 

até o momento

Sorocaba

Iara Bernardi e  
Triniti Fernades (PT)

Antônio Carlos Pannunzio  
e Edith Di Giorgi  (PSDB)

Renato Amary e  
Antônio Bolina (PMDB)

Raul Marcelo e  
Amarildo (Psol)

Votorantim

Carlos Augusto Pivetta e  
Marcos Mâncio (PT) 

Fernando Oliveira e  
Carlos Eduardo (DEM)

Erinaldo Alves e  
Silvano Donizete (PSDB)

Piedade

Geremias Pinto e 
 Marly Godinho (PT)

Maria Vicentina e  
Reinaldo Correia (PSDB)

Bubi e Ivan Fávero (PMDB)

Araçoiaba da Serra

Mara Melo e Jair Duarte (PT)

Dirlei Salas e Chiquinho (PV)

Confira abaixo as candidaturas 
a prefeito e vice já definidas 
nas cidades mencionadas na 
reportagem desta página. A 

campanha eleitoral começa no dia 
6 de julho, após a confirmação das 

candidaturas pela Justiça.

piedAde

Marcos e Carlos Pivetta durante a convenção

O nome do metalúrgico 
Wilson Miranda Castilho 
Pinha, o Billy, também 
foi homologado como 
candidato a vereador 
pelo PT em Araçoiaba.

Wilson Miranda Pinha, o Billy

ArAçoiABA dA SerrA

O PT de Araçoiaba da Serra homologou 
o nome de Mara Melo como candidata à 
prefeitura do município. Jair Ferreira Duar-
te Neto (PMDB) será o vice. A convenção 
aconteceu no último domingo, 24.

A mesma convenção também homolo-
gou 27 nomes como candidatos a vereador 
pela coligação “Juntos Somos Mais”, com-
posta por 11 partidos. No total a coligação 
deve lançar 36 candidatos à vereança

Mara Melo será a candidata

Vereador
metalúrgico

Mara e seu candidato a vice, Jair Duarte

Convenção do PT será dia 27 na Câmara Municipal

Marly Godinho, vice, com o candidato a prefeito
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