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Projeto da coleta seletiva de 
recicláveis avança na Câmara

Sindicato oferece 
cursos diversos

Candidatura 
de Amary e 
Pannunzio estão 
ameaçadas

Torneio de Futsal tem 
final neste sábado

PÁG. 3

Mobilizações reúnem mais 
de 5 mil em uma semana

Inglês, Metrologia, Au-
toCad 3D e Logística são 
algumas das opções ofere-
cidas. Já as inscrições para 
o curso gratuito de infor-
mática podem ser feitas a 
partir do dia 27.

Com base na lei da Fi-
cha Limpa, o Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE) im-
pugnou, na segunda-feira, 
dia 20, a candidatura de 
Renato Amary (PMDB). 
O candidato do PSDB, An-
tonio Carlos Pannunzio, 
também está sendo julgado 
e corre risco de ter sua  can-
didatura cassada pela justi-
ça eleitoral. 

O ginásio do Clube 
de Campo do Sindica-
to dos Metalúrgicos 
de Sorocaba e Região, 
no Éden, será palco, 
no próximo sábado, 
dia 25, da grande deci-
são do 2º Campeonato 
de Inverno dos Meta-
lúrgicos. O confron-
to, às 15 horas, será  
entre MDA do Brasil 
e Real Saca.
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mais de 5 mil metalúrgi-
cos, de pelo menos dez 
fábricas, participaram de 
assembleias de mobiliza-
ção da campanha salarial 
nas fábricas de Sorocaba 
e região. As principais 
reivindicações este ano 
são a reposição integral 
da inflação, aumento real, 
valorização dos pisos sa-
lariais, entre outras. Na 
quarta-feira, dia 22, em-
presários locais se reu-
niram com dirigentes do 
Sindicato dos Metalúrgi-
cos, na sede da entidade. 
Os sindicalistas querem 
que as empresas procurem 
seus representantes na 
Fiesp e cobrem agilidade 
nas negociações. 

PÁG. 5

PÁG. 4

PÁG. 4 PÁG. 5 

Depois de três anos trami-
tando na Câmara Municipal de 
Sorocaba, os vereadores der-
rubaram parecer de inconstitu-
cionalidade ao projeto de lei do 
vereador Izídio de Brito (PT), 
que cria o Programa Municipal 
de Coleta Seletiva Solidária. O 
parecer foi derrubado graças à 
mobilização dos catadores que, 
de forma legítima, pressionaram 
e convenceram todos os vereado-
res a votarem pelo projeto.

Campanha salarial

PÁGs. 6 e 7PÁGs. 6 e 7

Assembleias mais recentes aconteceram no grupo ZF, Apex Tool (foto), Zobor e Iperfor, entre outras
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Na tarde de terça, dia 
21, a FEM-CUT/SP ini-
ciou a primeira rodada de 
negociação da Campanha 
Salarial com a bancada 
da Fundição, que acon-
teceu na sede da ABIFA 
(Associação Brasileira de 
Fundição). Na ocasião, 
destacou as principais 
reivindicações da pauta, 
como a unificação nos 
pisos e a redução na jor-
nada de trabalho de 44h 
para 40h.

O coordenador da 
bancada patronal, Valter 
Armelin, informou que as 
propostas serão apresen-
tadas para as empresas do 
setor em reunião na pró-
xima sexta, dia 24. Uma 
nova rodada com a ban-
cada está agendada para 
o dia 29. 

Também na terça-fei-
ra, na sede da Fiesp, foi 
realizada nova rodada de 
negociação com a banca-
da patronal do Grupo 10.  

A ampliação da licença 
maternidade de 120 para 
180 dias foi a principal 
reivindicação da FEM- 
CUT/SP.  “Esta é a única 
bancada patronal que ain-
da não conquistamos este 
importante direito para as 
trabalhadoras”, disse An-
dréa Ferreira de Sousa, 
Secretária da Mulher da 
FEM-CUT/SP.

Andréa explicou que 
na base da FEM, a licen-
ça de 180 dias é cumpri-
da pelas empresas dos 
Grupos 2, 3, Fundição e 
Montadoras. Já no Gru-
po 8 e Estamparia, há 
apenas uma cláusula de 
recomendação. “Estamos 
 negociando também nes-
tas bancadas para que 
tornem esta cláusula um 
direito efetivo da traba-
lhadora”, comenta.

Já as negociações com 
a bancada patronal  do 
Grupo 3 continuam no dia 
31 de agosto, na Fiesp. 

FEM conduz novas 
rodadas de negociação 
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Sindicato cobra agilidade 
dos empresários

Inaugurada fábrica da 
Toyota em Sorocaba

Montadora aposta em modelo “popular”

Em reunião com empresá-
rios locais, realizada na ma-
nhã desta quarta-feira, dia 22, 
dirigentes do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Sorocaba e 
Região destacaram a importân-
cia da Federação Estadual Me-
talúrgica (FEM) como “ferra-
menta de negociação no estado 
de São Paulo”.

No encontro, os dirigentes 
também pediram aos empresá-
rios para que estimulem seus 
sindicatos patronais a partici-
parem das negociações com 
agilidade e seriedade, visando 
um desfecho rápido e positivo. 

A reunião teve presença 
de representantes de 27 em-
presas de Sorocaba e região; 
do presidente da FEM, Valmir 
Marques, o Biro-Biro; do pre-
sidente do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Sorocaba e Região, 
Ademilson Terto da Silva e do 
vice-presidente, João Farani, 
que é também diretor da FEM.

As principais reivindica-
ções da FEM-CUT/SP são a 
valorização nos pisos salariais, 
reposição integral de inflação 
no período da data-base da ca-
tegoria (1º de setembro); e au-
mento real no salário. 

No dia 9 de agosto, a Toyota reali-
zou cerimônia de inauguração de sua 
fábrica em Sorocaba. A terceira plan-
ta da montadora japonesa no Brasil 
será responsável por fabricar o novo 
Etios, que promete disputar o merca-
do com carros populares. A capacida-
de da produção inicial da planta, cujo 
investimento foi de U$ 600 milhões, 
é de 70 mil veículos por ano, mas po-
derá chegar até 200 mil/ano.

Em nome da presidenta Dilma 
Rousseff (PT), o ministro do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, Fernando Pimentel, ressal-
tou “a pujança” da economia brasilei-
ra, que já coloca o país entre os cinco 
maiores mercados automobilísticos 
do mundo.

Prova dessa pujança da economia 
brasileira também foi testemunhada 
por Shunishi Nakanishi, presidente da 
Toyota Mercosul, que fez previsões 
otimistas para curto prazo. “Nossa 
intenção é dobrar as vendas da Toyo-
ta no Brasil nos próximos dois anos 
e tornar uma das líderes do mercado 
nos próximos dez anos”.

A montadora, localizada no quilô-
metro 92 da rodovia Castello Branco, 
vai gerar 1.500 empregos diretos e 
conta, até o momento, com 12 em-
presas sistemistas instaladas ao seu 
redor.

A cerimônia de inauguração da 
nova fábrica também marcou o anún-
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Informativo semanal do Sindicato dos  
Metalúrgicos de Sorocaba e Região

Categoria premiada
A atual campanha 

de sindicalização dos 
metalúrgicos, que tem 
por objetivo princi-
pal fortalecer a cate-
goria, chega ao final 
de sua primeira fase 
esta semana. Pode-
mos considerar que a 
iniciativa está sendo 
bem-sucedida, visto 
que 1.500 novos me-
talúrgicos se associa-
ram ao sindicato em 
poucas semanas.

Há quem critique 
a campanha, por meio 
de mensagens eletrô-
nicas, pelo fato de ela 
oferecer prêmios para 
atrair novos sócios. A 
diretoria do Sindicato 
respeita muito essas 
opiniões, mas tem que 
discordar delas, pois 
o modelo de campa-
nha de sindicalização, 
com seus prós e con-
tras, foi amplamente 
discutido entre direto-
res e militantes meta-
lúrgicos.

Refletimos muito 
antes de optar pelo 
sorteio de carros, mo-
tos e outros prêmios 
aos associados. Mas 
consideramos o fato 
de que a premiação 
não contempla so-
mente os novos só-
cios, mas também os 
associados mais an-
tigos, que há tempos 
contribuem para as 
lutas e as conquistas 
de uma das categorias 
profissionais mais 

sua categoria profis-
sional e a própria clas-
se trabalhadora.

Em resumo, o 
desejo da diretoria 
sindical é que os me-
talúrgicos se sindi-
calizem pelo motivo 
certo, que é contribuir 
com a organização 
da categoria, em bus-
ca de novos avanços 
trabalhistas e sociais, 
nas fábricas e na so-
ciedade. 

Afinal, há décadas 
enfrentamos crises 
econômicas e ame-
aças contra direi-
tos trabalhistas, mas 
sempre conseguimos 
preservar os salários, 
conquistar aumentos 
reais, melhorias nas 
condições de traba-
lho e garantir acordos 
vantajosos para a ca-
tegoria. Sem contar 
que crescemos de 22 
mil para 45 mil meta-
lúrgicos na região nos 
últimos dez anos. 

Essa evolução é 
fruto de nossas lutas 
coletivas e de políti-
cas acertadas dos go-
vernos Lula e Dilma 
Rousseff.

Enfim, o Sindica-
to dos Metalúrgicos 
é uma referência de 
lutas, vitórias, orga-
nização e respeito, in-
clusive para outras ca-
tegorias profissionais. 
Isso, por si só, faz dos 
metalúrgicos uma ca-
tegoria premiada.

respeitadas do país.
Quem já é sócio do 

Sindicato, pelo fato de 
manter e ampliar as 
possibilidades de ações 
sindicais, por meio 
de suas contribuições 
mensais espontâneas, 
merece essas promo-
ções periódicas, como 
forma de reconheci-
mento de sua consci-
ência social, política e 
sindical.

Já os novos sócios 
precisam de incentivos 
para entrar em contato 
com o universo sindi-
cal. Uma vez dentro 
dos debates a respeito 
de estratégias, lutas e 
organizações em prol 
de conquistas, há muito 
mais chances de ele – o 
novo sócio – perceber 
que a maior razão para 
ele ser sindicalizado 
não é concorrer a prê-
mios, e sim fortalecer 

O desejo 
da diretoria 

sindical é que 
os metalúrgicos 
se sindicalizem 

pelo motivo 
certo, que é 

contribuir com a 
organização da 

categoria

Montadora japonesa vai gerar 1.500 empregos diretos em Sorocaba

A fábrica em Sorocaba vai produzir várias versões do modelo Etios

Desenvolvido para 
o mercado brasileiro, 
o modelo Etios marca 
a entrada da Toyota no 
seguimento de carros 
compactos ou “popula-
res”. Com previsão de 
comercialização a partir 
de setembro, o Etios terá 
dois tipos de motoriza-
ção: a versão hatchback, 
que será equipada com 
motores de 1.3L e 1.5L 
bicombustível, ambos 
16 válvulas. Já o sedã 
virá com motor 1.5L. 

Segundo Nakanishi, 

Sindicato intensifica  
assembleias de mobilização
Ganharam impulso 

nos últimos dias as as-
sembleias da mobilização 
da campanha salarial nas 
fábricas metalúrgicas da 
região. Mais de 5 mil me-
talúrgicos, de pelo menos 
10 fábricas, participaram 
dessas ações sindicais, que 
cobram agilidade dos pa-
trões nas negociações so-
bre salários e direitos so-
ciais da categoria.

As assembleias mais 
recentes, realizadas nesta 
quarta-feira, dia 22, fo-
ram na ZF do Brasil e ZF 
Sistemas. No caso dessas 
empresas, a manifestação 
do Sindicato em porta de 
fábrica também teve como 
objetivo repudiar a discri-
minação contra vítimas de 
acidentes e doenças ocupa-

Campanha salarial

Fo
gu

inh
o

Trabalhadores da ZF acompanham assembleia sindical que pede união dos metalúrgicos na campanha salarial

Biro-Biro, Ademilson Terto e João Farani durante reunião com os patrões em Sorocaba

Os empresários da região se comprometeram a cobrar agilidade da Fiesp

os modelos, que estão 
em fase de pré-lança-
mento, “ainda não têm 
preço fixado”, mas a im-

prensa especializada es-
tima que a versão mais 
barata será vendida a 
partir de R$ 35 mil.

Kanjico - Em março deste ano, 
um acordo firmado entre o Sindicato 
dos Metalúrgicos de Sorocaba e a di-
reção da Toyota garantiu jornada de 
trabalho de 40 horas por semana, qua-
tro horas a menos do que o previsto 
na legislação trabalhista, sem prejuízo 
dos salários normalmente pagos nas 
montadoras. As sistemistas Scórpios 
e TT Steel também já têm acordos de 
jornada de 40 horas semanais. 

No final de julho, a sistemista 
Kanjico assinou acordo com o Sindi-
cato no qual se compromete a reduzir, 
gradativamente, a jornada semanal de 
seus trabalhadores. “O acordo prevê 
jornada de 42 horas em janeiro de 
2013 e 41 horas em janeiro de 2014. 
Mas a nossa meta é chegar a 40 ho-
ras, como já é na Toyota”, explica o 
vice-presidente do Sindicato dos Me-
talúrgicos de Sorocaba e Região, João 
Farani. 

cio da ampliação dos investimentos 
da montadora japonesa no país, com 
a decisão de construir uma nova fá-
brica de motores em Porto Feliz. A fá-
brica vai produzir motores de 1.3L e 
1.5L para o Etios, montado em Soro-
caba, e o 1.8L e 2.0L para o Corolla, 
fabricado na planta de Indaiatuba. O 
investimento da montadora japonesa 
em Porto Feliz está estimado em R$1 
bilhão e deverá gerar 600 empregos.

cionais (lesionados) na ZF.
Ainda em Sorocaba, 

nos últimos dias, houve 
assembleias de mobiliza-
ção da campanha salarial 
na Apex Tool, Zobor e ZF 
Lemforder.

Já em Iperó, os metalúr-
gicos da Lupatec, Guzzi, 
Iperfor e Prado também 
participaram de assem-
bleias sindicais em porta 
de fábrica e contribuíram 
com o fortalecimento da 
campanha salarial.

1º de setembro
A bancada de negocia-

ções dos trabalhadores é 
coordenada pela Federa-
ção Estadual dos Metalúr-
gicos da CUT (FEM). A 
data-base da categoria é 1º 
de setembro.

As principais reivindi-
cações este ano são repo-
sição integral da inflação; 

aumento real, valorização 
dos pisos salariais, licença 
maternidade de 180 dias, 

ampliação das cláusulas 
sociais e jornada semanal 
de 40h, entre outras.
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Projeto de remuneração dos catadores 
segue em tramitação na Câmara

Amary tem candidatura 
impugnada; Pannunzio 
também será julgado

Depois de três anos tra-
mitando na Câmara 

Municipal de Sorocaba, os ve-
readores derrubaram o parecer 
de inconstitucionalidade da 
Comissão de Justiça ao proje-
to de lei do vereador Izídio de 
Brito (PT), que cria o Progra-
ma Municipal de Coleta Sele-
tiva Solidária.

A proposta prevê remune-
ração às cooperativas de ca-
tadores do mesmo valor pago 
pela prefeitura, por tonelada, à 
empresa que coleta o lixo con-
vencional e o descarta direta-
mente no aterro sanitário.

Dezenas de catadores esti-
verem na Câmara para acom-
panhar a votação. Mobilizados, 
uma comissão formada por 
eles realizou abordagem aos 
parlamentares que, aos poucos, 

cederam à pressão e foram se 
comprometendo em votar pela 
derrubada do parecer.

“Graças ao apoio e mobili-
zação dos próprios catadores e 
também de lideranças ligadas 
à defesa do meio ambiente, 
que pressionaram os demais 
vereadores, nós conseguimos 
derrubar o parecer [de incons-
titucionalidade]”, comemorou 
Izídio.

Com a derrubada do pa-
recer contrário, o projeto de-
verá ser votado nas próximas 
sessões. “O mais difícil nós já 
conseguimos. Mas é impor-
tante que todos os interessa-
dos continuem acompanhan-
do as sessões para garantir 
que os vereadores da base do 
prefeito não voltem atrás”, 
acrescentou o parlamentar.

Na segunda-feira, dia 20, o candidato a 
prefeito da coligação “Sorocaba do Bem”, 
Renato Amary (PMDB), teve sua candidatu-
ra impugnada pelo Tribunal Regional Eleito-
ral (TRE) de São Paulo.

Os juízes aceitaram os recursos apresen-
tados pelo PRP e pelo ex-vereador petista 
Arnô Pereira, que pediam a inelegibilidade 
do peemdebista com base na lei da Ficha 
Limpa.

Em julho, o juiz da 137ª Zona Eleitoral 
de Sorocaba julgou o pedido de impugnação 
“improcedente”, mas a decisão, agora, foi 
revertida pelo órgão colegiado. Amary ainda 
pode recorrer da decisão no Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE).

Já o julgamento do recurso que pede a 
impugnação de Antonio Carlos Pannunzio, 
candidato a prefeitura de Sorocaba pelo 
PSDB, terminou, na terça-feira, dia 21, em-
patado em 3 a 3 e deverá ser decidido nesta 

quinta, dia 23, com o voto de minerva do 
presidente do TRE paulista.

O pedido de impugnação de Pannunzio 
foi feito pelo advogado Rodrigo Moreno, 
ex-secretário de Vitor Lippi. No processo, 
Moreno denuncia o candidato tucano de ter 
usado dinheiro público para divulgar a cons-
trução dos terminais de ônibus de Sorocaba, 
quando ele era prefeito (1989/1992). Além 
disso, a ação acusa o candidato de contratar 
funcionários em período eleitoral.

João Donizeti
O vereador João Donizeti Silvestre 

(PSDB) também teve sua candidatura im-
pugnada pelo TRE no último dia 21. A de-
cisão teve como base denúncia de que o 
candidato à reeleição teve as contas do ano 
de 2004 rejeitadas, quando foi presidente da 
Câmara Municipal de Sorocaba. Donizeti 
também pode recorrer da decisão no TSE.

Dezenas de catadores estiverem na Câmara para acompanhar as votações

FiCha limpa

WWW.SMETAL.ORG.BR
o portal do metalúrgico de Sorocaba e região
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Coleta seletiva

Catadores acompanharam a sessão da Câmara e pediram apoio de todos os vereadores ao projeto de Izídio

Não há garantias de que o recurso de Renato Amary, do PMDB, seja julgado antes das eleições

Votação da candidatura de Pannunzio na terça terminou empatada; decisão sai nesta quinta-feira

Cursos na sede do 
Sindicato em Sorocaba
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Formação proFissional 

Inscrições para informática
gratuita abrem dia 27

Começam no dia 27 de 
agosto e terminam dia 5 de 
setembro as inscrições para o 
tradicional curso gratuito de 
informática oferecido pelo 
Sindicato dos Metalúrgicos. 
As aulas serão na sede sindi-
cal de Sorocaba.

No total haverá 210 vagas 
disponíveis, sendo 150 para 
adultos, 30 para adolescentes 
e 30 para maiores de 50 anos 
de idade. 

As aulas para adultos dão 
ênfase para o mercado de 
trabalho. As exigências para 
turmas de adultos são idade 
mínima de 16 anos e ensino 
fundamental completo. As 
turmas de adolescentes serão 
formadas por estudantes de 
14 e 15 anos de idade.

Os interessados podem 

optar por turmas nos perío-
dos da manhã, tarde ou noite.

Sorteio dia 6
As vagas são destina-

das preferencialmente para 
metalúrgicos sindicalizados 
e seus dependentes. Mas 
também há oportunidade de 
inscrição para demais inte-
ressados.

Caso a procura supere 
o número de vagas, haverá 
sorteio no dia 6 de setembro. 
As aulas começam dia 10. As 
inscrições devem ser feitas 
na sede do Sindicato, das 8h 
às 12h e das 14h às 19h, de 
segunda a sexta-feira. Mais 
informações pelo telefone 
3334-5419, que é o novo nú-
mero direto do laboratório de 
informática no Sindicato.

A sede do Sindicato 
dos Metalúrgicos em So-
rocaba está com inscri-
ções abertas para diversos 
cursos voltados à produ-
ção das indústrias, ao se-
tor administrativo e tam-
bém para novas turmas de 
inglês.

Os cursos são realiza-
dos em parceria com as 
escolas RH Treinare, Ri-
senet e Move On Idiomas. 
Todos têm descontos e 
condições especiais para 
metalúrgicos sindicaliza-
dos e dependentes.

Algumas opções atuais 

de cursos são Metrologia, 
Inspetor de Qualidade, 
AutoCad 2D e 3D, Logís-
tica e Controle Estatístico 
de Processo (CEP), entre 
outros.

Os telefones para in-
formações sobre os cursos 
da RH Treinare e Risenet 
são (15) 3334-5417 ou 
3334-5428. Para o curso 
de inglês o telefone é (15) 
3013-8252.

A partir do dia 27 ha-
verá também inscrições 
para o curso grátis de in-
formática na sede (leia 
mais nesta página).

MDA do Brasil e Real Saca 
disputam a final neste sábado

O ginásio do Clube de 
Campo do Sindicato dos Me-
talúrgicos de Sorocaba e Re-
gião, no Éden, será palco, no 
próximo sábado, dia 25, da 
grande decisão do 2º Cam-
peonato de Futsal de Inverno 
dos Metalúrgicos. O con-
fronto, às 15 horas, será entre 
MDA do Brasil e Real Saca. 

No último sábado, dia 18, 
na rodada semininal, o time 
do Real Saca venceu a Ger-
dau por 5 a 3. Já o MDA pas-
sou, com placar de 8 a 3 pela 

equipe da Tecforja.
Antes da partida haverá 

dois jogos, com times for-
mados por crianças filhos de 
metalúrgicos associados ao 
sindicato.

Três jogadores da MDA 
disputam a artilharia do tor-
neio: Rodrigo Pedroso, Sa-
muel com 12 gols e Leandro 
Alves com 11. No entanto, 
até o momento, Waldiney 
Cesar ocupa a primeira posi-
ção na artilharia do campeo-
nato, contabilizando 14 gols 

para o já eliminado time do 
Edscha.

Por outro lado, a equipe 
da Real Saca tem, até agora, 
a defesa menos vazada que 
o seu adversário, com média 
de 2,2 gols sofridos por parti-
da. A média de gols tomados 
pelo time do MDA é de 3,2.

O Clube de Campo do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba e Região está 
localizado na avenida Vic-
tor Andrew, 4.100, Éden, 
Sorocaba.

torneio de inverno

Jogos do torneio estão acontecendo no ginásio do Clube de Campo dos Metalúrgicos, no Éden
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Inscrições para o curso gratuito devem ser feitas na sede do Sindicato, de 27 de agosto a 5 de setembro
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Divulgados primeiros 
ganhadores da promoção

Sábado tem sorteio de um carro

Prêmios serão entregues na próxima semana

Começa a segunda fase da premiação

Os primeiros sorteios da 
promoção Categoria Pre-
miada, do Sindicato dos 
Metalúrgicos, aconteceram 
no último sábado, 18, e nes-
ta quarta-feira, dia 22, pela 
Loteria Federal. Foram sor-
teadas motos, viagens, TVs 
de 42’ e notebooks. No sá-
bado, 25, haverá nova roda-
da de sorteios.

Os nomes dos sócios do 
Sindicato que ganharam os 
primeiros prêmios foram di-
vulgados na segunda, 20, no 

site www.smetal.org.br e po-
dem ser conferidos no quadro 
publicado nesta página.

Já os ganhadores do sor-
teio desta quarta-feira à noite 
serão divulgados nesta quinta, 
23, no início da tarde. Esse 
prazo é necessário para que 
o sistema informatizado cru-
ze os números sorteados pela 
Loteria Federal com os núme-
ros da sorte dos mais de 27 mil 
metalúrgicos sindicalizados 
que concorrem aos prêmios. 

Também é necessário que 

o setor de cadastro confira se 
os associados apontados pelo 
sistema estão em dia com 
suas obrigações associativas 
e, portanto, aptos a receber os 
prêmios. Os ganhadores do 
último sábado, por exemplo, 
estavam todos aptos.

De qualquer forma, os 
sócios podem comparar os 
números da Loteria Federal 
sorteados nesta quarta (veja 
quadro) com seus números 
da sorte disponíveis no site 
do Sindicato.

Neste sábado, dia 25, 
acontece a terceira é ultima 
rodada de sorteios da primei-
ra fase da promoção Catego-
ria Premiada. A exemplo das 
outras rodadas, o sorteio será 
pela Loteria Federal. O pri-
meiro prêmio será um Fiat 
Uno Vivace 0K.

Além do carro, também 
serão sorteadas duas TVs 
Led de 42 polegadas e dois 
notebooks.

Os nomes dos ganha-
dores serão divulgados no 
início da tarde de segunda-
feira, após checagem dos 
nomes e números da sorte 
pelo sistema de cadastros 
do Sindicato.

Mas antes da divulga-
ção, os sócios poderão con-
ferir, pelo site www.smetal.
org.br, se algum dos seus 
números da sorte coincide 
com os números sorteados 
pela loteria federal.

Com a entrega dos prêmios, 
no início da próxima semana, aos 
quinze sócios do Sindicato sortea-
dos nesta primeira fase da promo-
ção, começam os preparativos para 
a segunda etapa, que terá novos sor-
teios em dezembro.

Na próxima fase, além dos 
27.702 sindicalizados que partici-
param desta primeira etapa, tam-
bém os metalúrgicos sindicalizados 
entre 10 de agosto e 20 de novem-
bro vão concorrer aos prêmios. 

A data é retroativa a 10 de agos-

to porque somente quem se tornou 
sócio até 9 de agosto concorreu à 
primeira fase.

O regulamento da promoção 
está à disposição no site do Sindi-
cato desde meados de julho: www.
smetal.org.br

Quem já é sócio do Sindicato 
não precisa fazer nenhum novo ca-
dastro para concorrer. Quem quiser 
se tornar sócio deve procurar um 
diretor do Sindicato na fábrica, a 
equipe de sindicalização ou uma 
das sedes do Sindicato.

Os quinze ganhadores da 
primeira fase da promoção 
Categoria Premiada vão re-
ceber seus prêmios no iní-
cio da próxima semana, na 
sede sindical de Sorocaba. 
Pouco mais de 27 mil me-
talúrgicos sindicalizados de 
Sorocaba e região concorre-
ram nesta fase.

Os ganhadores serão con-
tatados pela administração 
do Sindicato para confirmar 
o dia e o horário em que po-
derão retirar seus prêmios, 
que incluem um Fiat Uno 
Vivace, duas motos Honda 
125 Fan, duas viagens para 
Fortaleza, cinco TVs Led 
42’ e cinco notebooks.

1º prêmio - Moto Honda CG 125 Fan
LEANDRO NITZ PEREIRA 
- LIMARTE
Matrícula Sindical: 89612 
Número sorteado: 58904

2º prêmio - Viagem Fortaleza 
LAERCIO NUNES DA SILVA
- JARAGUÁ
Matrícula sindical: 65045 
Número sorteado: 70394

3º prêmio - TV Led 42’ 
RICARDO JOSÉ VIUDES SANCHES
- ZF SISTEMAS
Matrícula Sindical: 55152 
Número sorteado: 75164

4º prêmio - Notebook 
BRUNO GUSTAVO VAZ
- ZF FÁBRICA II (ZF do Brasil)
Matrícula sindical: 73995
Número sorteado: 54892

5º prêmio - Notebook 
ANGELICA APARECIDA GALVAO
- ITALTERM
Matrícula Sindical: 81052 
Número sorteado: 58538

1º prêmio
Moto Honda CG 125 Fan
Número sorteado: 74.534

2º prêmio
Viagem para Fortaleza-CE
Número sorteado: 69.379

3º prêmio
TV Led 42’
Número sorteado: 61.456

4º prêmio
TV Led 42’
Número sorteado: 46.128

5º prêmio
Notebook
Número sorteado: 38.837

1º prêmio
Fiat Uno Vivace 0K

2º prêmio
TV Led 42’

3º prêmio
TV Led 42’

4º prêmio
Notebook

5º prêmio
Notebook

Ganhadores do sorteio de 
sábado, 18/08 - Extração 04685

Números sorteados nesta 
quarta, 22/08 - Extração 04686

Prêmios que serão 
sorteados no sábado, 
25/08 - Extração 04687Confira os números sorteados pela loteria fe-

deral na noite desta quarta-feira, dia 22. Com-
pare os números da loteria com seus números 
da sorte (www.smetal.org.br) e descubra se 
você é ganhador de algum prêmio.
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Sorocaba recebe mostra 
de cinema nordestino

Com objetivo de valori-
zar a cultura nordestina, por 
meio de suas múltiplas mani-
festações culturais, o projeto 
Sampa Sertão chega, neste 
sábado, dia 25, a Sorocaba.  

Às 19h30, na praça Pio 
XII, em Santa Rosália, será 
exibido o  filme Lampião, o 
Rei do Cangaço (1962), do 
diretor Carlos Coimbra.

De acordo com os ideali-
zadores do Sampa Sertão, a 

mostra de cinema nordestino 
possui dois focos: o resgate 
dessa arte junto ao povo bra-
sileiro e, também, para mos-
trar a produção do cinema 
nordestino da última década 
sem deixar de lado a grande 
tradição, incluindo o ilustre 
nome do cinema nacional, o 
baiano Glauber Rocha.

A Mostra de Cinema 
Nordestino tem curadoria do 
cineasta baiano radicado em 

São Paulo, Diogo Gomes 
dos Santos, e tem apoio do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba e Região. Ou-
tras sete exibições, em pra-
ças de vários bairros de So-
rocaba, estão previstas para 
acontecer até o final deste 
ano. 

O projeto Sampa Sertão 
volta a Sorocaba no dia 1º de 
setembro, na praça da Vila 
Formosa. 

Centenas de pessoas foram retratadas gra-
tuitamente por fotógrafos do Grupo Imagem e 
da Associação Olho Vivo no último domingo, 
19, no Parque Campolim, Sorocaba, em come-
moração ao Dia Internacional da Fotografia. 

O evento também teve como atração cer-
ca de 500 fotos de temas variados, incluindo 
imagens de edições anteriores do Dia da Fo-
tografia, que foram expostas por profissionais 
da cidade.

As cerca de 300 fotos gratuitas, tiradas do 
público, vão estar à disposição do fotografa-
dos a partir do dia 27, na Photomatrix, rua Ál-
varo Soares, 287, Centro de Sorocaba. 

Cada indivíduo ou família retratada no 
domingo terá direito a uma ampliação grátis 
tamanho 10x15cm. Não é necessário adquirir 
nenhum outro produto ou foto para ganhar o 
brinde.

25ª edição
A 25ª edição do Dia da Fotografia em 

Sorocaba teve como novidade a Foto-Bar-
ganha. Fotógrafos profissionais e amadores 
expuseram fotos em um varal no parque e 
trocaram fotografias entre eles, sempre de 
forma gratuita.

O Dia da Fotografia teve apoio do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de Sorocaba, Fotote-
ch (Associação de Fotógrafos Profissionais), 
Confoto (Confederação Brasileira de Foto-
grafia), Salão Diniz, Salão Silvestre, Imagem 
Press, Ateliê Ana Lúcia, Ateliê ArtFesta e 
Photomatrix.

Exposições e retratos grátis marcam 
Dia da Fotografia em Sorocaba

Feijoada 
Beneficente

Também no sábado, dia 25, o 
Centro Cultural de Tradições 
Nordestinas (CCTN) de So-
rocaba promove sua primeira 
Feijoada Beneficente. O al-
moço acontece no salão de 
eventos da entidade, entre 12 e 
14 horas, e também tem apoio 
do Sindicato dos Metalúrgicos.
Toda a renda arrecadada será 
revertida para a manutenção e 
ampliação dos espaços onde 
são realizados os projetos 
sociais da associação CCTN. 
O convite custa R$ 15,00 e 
pode ser adquirido pelo telefo-
ne (15) 2104-3544 ou na sede 
da associação, que fica na 
avenida Itavuvu, 4647, Jardim 
São Camilo. 

Cultura
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