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Abertas inscrições para curso gratuito

IPI reduzido para carros e linha branca é prorrogado

Primeiros ganhadores recebem prêmios

PÁG. 4 e 5

PÁG. 6

PÁG. 3

PÁG. 7

Semana decisiva

Trabalhadores da CNH Case estão entre os que recentemente participaram de assembleia, contribuindo para fortalecer a campanha salarial

INFORMÁTICA CATEGORIA PREMIADA

Estão abertas desde o dia 27 e vão até o dia 5 as ins-
crições para o curso gratuito de informática na sede do 
Sindicato dos Metalúrgicos em Sorocaba. A prioridade 
do curso é para sócios e dependentes, mas há também 
vagas reservadas para a comunidade.

A redução de impostos terminaria nesta sexta-feira, mas o governo federal decidiu 
manter o benefício pelos próximos meses, para estimular a produção e as vendas de 
carros e produtos da linha branca. O anúncio da prorrogação foi feito nesta quarta, 29, 
pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. Móveis, materiais de construção e bens de 
capital também receberam novos incentivos. 

A Federação Estadual 
dos Metalúrgicos da CUT 
(FEM) e os grupos patronais 
têm várias negociações de-
cisivas nos próximos dias, 
em São Paulo, para tratar da 
campanha salarial da cate-
goria. Além da reposição da 
inflação, estimada em 5,3%, 
os trabalhadores querem au-
mento real de salários e ou-
tras melhorias.

Em Sorocaba, as as-
sembleias de mobilização, 
usadas como instrumento 
de pressão sobre os empre-
sários, começaram há duas 
semanas e continuaram 
nos últimos dias, em fábri-
cas como Wobben, Toyota, 
Case, Johnson Controls e 
Jaraguá.

Os primeiros sócios do Sindicato sorteados pela pro-
moção Categoria Premiada receberam seus prêmios nes-
ta terça-feira, 28. A primeira fase da promoção sorteou 
15 metalúrgicos. Marcos Pereira, da Flextronics, ganhou 
o Fiat Vivace. Em dezembro haverá novos sorteios.
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Izídio questiona 
verba da prefeitura 
ao Vera Cruz

Saúde

PÁG. 2

Sindicato convida 
lesionados para 
reunião nesta sexta

Grupo ZF

PÁG. 6

MDA do Brasil 
vence Torneio de 
Inverno de Futsal

eSporte

PÁG. 8
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Izídio pede fim do repasse
 de verba ao Vera Cruz

O vereador Izídio de Brito (PT) 
apresentou na segunda-feira, dia 27, 
na Câmara Municipal de Sorocaba, 
um requerimento que pede à prefeitu-
ra o fi m do repasse de dinheiro públi-
co ao hospital psiquiátrico Vera Cruz. 

O pedido foi feito porque, no úl-
timo dia 21 de agosto, o Ministério 
Público, por meio do Gaeco (grupo 
de atuação especial da Procuradoria 
Geral de Justiça), abriu inquérito para 
investigar denúncia de maus tratos 
contra os pacientes. 

Por causa da denúncia, cujo inqué-
rito do MP está em andamento, a Se-
cretaria de Estado da Saúde determi-
nou a interdição parcial da unidade, 
proibindo novas internações por um 
período de 90 dias. 

No documento, Izídio destaca 
que na última edição do Jornal do 
Município, de 24 de agosto de 2012, 
foi publicado um termo de prorroga-
ção de contrato, com repasse de R$ 
7.129.190,00 ao Vera Cruz.

Além de pedir a suspensão do re-
passe, Izídio sugere que a prefeitura 
apresente um plano de ações, “que 

contemple a desinternação e redis-
tribuição de pacientes, para que essa 
verba pública seja melhor utilizada”, 
pontua o vereador.

À disposição do MP
Na terça-feira, dia 28, Izídio parti-

cipou de uma reunião com a promo-
tora Maria Aparecida Castanho, do 
Gaeco, onde se colocou à disposição 
para colaborar no inquérito sobre o 
hospital Vera Cruz. 

É que no ano passado, Izídio 
presidiu a Comissão Especial de 
Acompanhamento do Atendimento 
e Condições nos Hospitais Psiquiá-
tricos, criada na Câmara para apurar 
supostas violações de direitos huma-
nos nas unidades instaladas em So-
rocaba. À época, com a conclusão 
dos trabalhos da comissão, o relató-
rio elaborado por Izídio foi entregue 
à Mesa Diretora da Câmara, para 
que fosse encaminhado aos órgãos 
competentes. “Esse relatório está na 
Câmara à disposição para a consul-
ta pública de todos os interessados”, 
conclui Izídio. 
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Saúde mental
Depois de ter sido 

alvo do quadro “Pro-
teste Já”, do progra-
ma CQC da TV Ban-
deirantes, pela falta 
de vagas em creches 
públicas, Sorocaba 
mais uma vez volta 
a ser alvo de notícia 
negativa e de grande 
repercussão nacio-
nal.  Na quinta-feira, 
dia 23, o programa 
Conexão Repórter, 
apresentado pelo jor-
nalista Roberto Ca-
brini, do SBT, exibiu 
reportagem especial 
com graves denún-
cias de violações de 
direitos humanos no 
hospital psiquiátrico 
Vera Cruz. 

As imagens exibi-
das pela emissora são 
impressionantes e 
confi rmam as denún-
cias de maus tratos, 
agora investigadas 
pelo Gaeco (grupo de 
atuação especial do 
Procuradoria Geral 
da Justiça). Infeliz-
mente essa não é a 
primeira vez que as 
péssimas condições 
dos hospitais psiqui-
átricos de Sorocaba 
despertam a atenção 
das autoridades. No 
ano passado, pesqui-
sadores do Fórum 
da Luta Antimani-
comial de Sorocaba 
(Flamas), ligados ao 
Grupo de Pesquisa 
“Saúde Mental e So-
ciedade”, cadastrado 

diante da gravidade 
do caso, Izídio foi 
mais incisivo que 
os parlamentares da 
base governista. 

No documento, 
que está disponível ao 
público, o parlamen-
tar já cobrava - e su-
geria - ações de con-
trole e fi scalização 
dos hospitais psiqui-
átricos. Na ocasião, 
o documento foi en-
tregue à Mesa Dire-
tora da Câmara para, 
então, ser encaminha-
do aos órgãos compe-
tentes. Quase um ano 
depois, o lamentável 
problema, pratica-
mente ignorado pela 
prefeitura e governo 
estadual, infelizmen-
te volta à tona. 

Conscientes do 
conceito de “Sindi-
cato Cidadão”, nós, 
metalúrgicos, deve-
mos nos atentar ao 
problema que, sem 
dúvida, provoca 
enorme sofrimento a 
centenas de famílias 
e, principalmente, 
cobrar soluções efe-
tivas das autoridades 
competentes. Afi nal, 
a melhora da nossa 
qualidade de vida não 
pode ser medida ape-
nas por nossas con-
quistas na fábrica. Ela 
está diretamente rela-
cionada à sociedade 
em que vivemos, que 
deve ser mais saudá-
vel, humana e justa.

no CNPQ, constata-
ram que entre os anos 
de 2006 e 2009, pelo 
menos, 459 pacientes 
internados em leitos de 
manicômios de Soro-
caba e da região mor-
reram. 

O número alarman-
te, que equivale a uma 
morte a cada três dias, 
fez com que a Câmara 
Municipal de Soro-
caba criasse uma co-
missão especial para 
acompanhar o caso, 
presidida pelo verea-
dor metalúrgico Izídio 
de Brito (PT). O traba-
lho da comissão durou 
cerca de oito meses e 
incluiu visitas às uni-
dades de Sorocaba. Na 
luta pela defesa dos 
direitos humanos, dos 
pacientes internados, 
Izídio chegou a ela-
borar um relatório em 
separado dos demais 
membros da Comis-
são. Em seu relatório, 

As imagens 
exibidas pela 
emissora são 

impressionantes 
e confirmam as 
denúncias de 
maus tratos
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Mesmo com denúncias de maus tratos a pacientes, prefeitura liberou mais de R$ 7 milhões ao hospital
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CAMPANHA SALARIAL

Negociações importantes 
acontecem nos próximos dias Como estão organizados

os grupos patronais

Reposição integral da inflação no período da 
data-base da categoria (1º de setembro de 
2011 a 31 de agosto de 2012);

Aumento real no salário;

Valorização nos pisos salariais;

Redução da jornada de trabalho para 40 horas
semanais sem redução no salário;

Abono Salarial; Ampliação da licença 
maternidade de 120 para 180 dias;

Seguro de vida em grupo.

As principais reivindicações dos sindicatos ligados à FEM/CUT este ano são: 

A FEM representa 14 sindicatos, com 250 mil metalúrgicos no estado.

Os empresários metalúrgicos estão organizados 
em sete grupos patronais na Fiesp (a maioria dos gru-
pos reúne vários sindicatos patronais). O grupo das 
montadoras, embora conste na lista abaixo, não nego-
cia este ano porque firmou acordo por dois anos em 
2011. O acordo garantiu reposição da inflação e 2,5% 
de aumento real para este ano.

Toyota, Wobben, Johnson Controls, Case e 
Jaraguá foram algumas das fábricas metalúr-
gicas de Sorocaba onde aconteceram assem-
bleias de mobilização da campanha salarial 
nos últimos dias. A Federação Estadual dos 
Metalúrgicos da CUT (FEM) tem orientado os 
sindicatos da categoria de todo o estado a re-
alizarem atos semelhantes para pressionar os 
patrões a apresentarem propostas de reajuste 
salarial.

A data-base dos metalúrgicos vence no dia 

1º de setembro. A expectativa da FEM é que os 
grupos patronais apresentem propostas de rea-
juste nos próximos dias. “Caso contrário, a par-
tir da próxima semana, não estão descartados 
protestos e paralisações em qualquer fábrica, 
de qualquer base da FEM”, explica o presiden-
te do Sindicato em Sorocaba, Ademilson Terto 
da Silva, que esteve participando de rodadas de 
negociações em São Paulo nesta quarta, dia 29.

Na semana passada, o Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Sorocaba e Região já havia reunido 

mais de 5 mil trabalhadores nas assembleias 
realizadas em diversas fábricas. “Nos próxi-
mos dias, o volume de assembleias de mobi-
lização será intensificado, até que os patrões 
apresentem propostas de acordo que possam 
ser votadas pelos trabalhadores”, esclarece 
Terto.

A FEM reivindica reposição da inflação nos 
salários, estimada no momento em 5,3%, além 
de aumento real de salários e valorização dos 
pisos salariais (veja quadro de reivindicações).

A Federação Estadual 
dos Metalúrgicos da CUT 
(FEM), a qual o Sindicato 
em Sorocaba é filiado, tem 
negociações importantes 
com os grupos patronais 
esta semana. As rodadas 
anteriores foram inconclu-
sivas. Mas a expectativa é 
que nas próximas reuniões 

os empresários apresentem 
propostas de reajustes sa-
lariais.

Nesta quinta-feira, 30, 
as negociações serão com 
os Grupos 8, 10 e Estam-
parias. Na sexta, as reuni-
ões serão com os Grupos 
2 e 3 (confira a relação de 
grupos ao lado).

A data-base dos meta-
lúrgicos da CUT vence dia 
1º de setembro. Após essa 
data, podem acontecer pro-
testos e paralisações nas 
bases filiadas à FEM, caso 
os empresários não apre-
sentem propostas consi-
deradas satisfatórias pelos 
trabalhadores.

Campanha salarial entra essa
semana em fase decisiva

Montadoras de veículos;

Fundição;

Estamparia;

Grupo 2 (máquinas e eletrônicos);

Grupo 3 (autopeças, forjaria, parafusos);

Grupo 8 (trefilação, laminação de metais ferrosos; refriger-
ação, equipamentos ferroviários, rodoviários, entre outros);

Grupo 10 (lâmpadas, equipamentos odontológicos, ilumi-
nação, material bélico, entre outros).

Farani, vice-presidente do Sindicato e diretor da FEM, na Jaraguá Metalúrgicos da Johnson Controls também participaram de assembleia Esta é a primeira campanha salarial na Toyota de Sorocaba
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Sorteados da primeira 
fase recebem prêmios 
O início da noite desta 

terça-feira, dia 28 de agosto, 
foi de festa para os premia-
dos dos sorteios da campa-
nha Categoria Premiada, do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba e Região. 

Na ocasião, 12 dos 15 
ganhadores da primeira fase 
da campanha compareceram 
à sede sindical para receber 
seus prêmios. 

Com os seus “Números 
da Sorte”, Marcos Willian 
Pereira, metalúrgico da Flex-
tronics há 1 ano e 8 meses, 
foi sorteado no sábado com 
o primeiro prêmio da Lo-
teria Federal e ganhou um 
Fiat Uno Vivace 0km. “Foi 
uma surpresa muito boa”, 
comentou. 

Metalúrgico da Prysmian 
Telecom, Paulo Vitor Teixei-
ra de Souza custou a acredi-
tar que tinha ganhado a moto 
CG Fan 125. “No dia do sor-
teio eu estive aqui no Sindi-
cato com a minha namorada, 
para a gente se inscrever na 
colônia de férias [do Sin-
dicato] da Ilha Cumprida. 
Eu cheguei a brincar com 
ela, perguntando qual cor 
ela queria que eu ganhasse. 
Quando eu cheguei em casa, 
minha mãe falou que eu ti-
nha sido sorteado. Pensei 

que fosse mentira”, revela. 
Souza revelou que pre-

tende vender o prêmio e apli-
car o dinheiro na entrada da 
compra de um apartamento. 
“Porque eu pretendo me ca-
sar”, assinalou.

Já o metalúrgico Laércio 
Nunes Silva, funcionário da 
Jaraguá, sindicalizado há 8 
anos, premiado com uma 
viagem para Fortaleza, en-
fatizou as vantagens de ser 
sindicalizado independente-
mente do sorteio de prêmios. 
“O sindicato é importante 
para nós trabalhadores, pois 
está sempre brigando pela 
gente. Seja na defesa da 
campanha salarial e PPR, 
como também pela estrutu-
ra de lazer que ele oferece, 
como o clube de campo e a 
colônia de férias”, destacou. 

Opinião parecida com 
a do metalúrgico Leandro 
Nitz Pereira, funcionário da 
Limarte, sindicalizado há 8 
anos, que também faturou 
uma motocicleta. “Faz tem-
po que eu sou sindicalizado, 
não por causa dos prêmios. 
Nem imaginava que eu ia 
ganhar. Sou sindicalizado 
porque o Sindicato briga na 
causa da gente, sempre está 
nos apoiando e é isso que 
importa”, fi nalizou. 

Acima: Marcos Willian 
Pereira, trabalhador da 
Flextronics, ganhador do 
carro Uno Vivace 0km;

Ao lado: Paulo Vitor 
Teixeira de Souza, da 
Prysmian, e Leandro 
Nitz Pereira, da empresa 
Limarte, ganhadores das 
duas motos Honda CG 
125 Fan 0Km

Laercio Nunes da Silva, trabalhador da empresa Jaraguá, levou o outro pacote de viagens para FortalezaRegis Aparecido de Oliveira Nunes, trabalhador do Grupo Schaeffl er, levou um dos pacotes de viagem
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Segunda fase 
da campanha

Confira quem foram os ganhadores e os números sorteados

Os metalúrgicos que ainda não se sindicalizaram têm uma 
segunda chance de concorrer a prêmios. A próxima fase dos 
sorteios da Categoria Premiada ocorrerá no mês de dezembro, 
nos dias 1º, 5 e 8. Para participar da segunda fase, o metalúrgi-
co deverá se associar até o dia 20 de novembro.

Essa mesma data vale para o sócio inadimplente, que paga 
mensalidade na sede, regularizar suas pendências. Também 
em 20 de novembro vence o prazo de recadastramento para 
os sócios remidos (aposentados), com cadastros defasados ou 
incompletos, concorrerem à segunda fase dos sorteios.

1º SorTeIo 
01 de dezembro de 2012

2º SorTeIo 
05 de dezembro de 2012

3º SorTeIo 
08 de dezembro de 2012

1º prêmio – uma moto 
Honda CG 125 Fan 0K

1º prêmio – uma moto 
Honda CG 125 Fan 0K

1º prêmio –  
um Fiat Uno Vivace 0k

2º prêmio – uma viagem 
para Fortaleza-CE

2º prêmio – uma viagem 
para Fortaleza-CE

2º prêmio – uma TV Led 42’

3º prêmio – uma TV Led 42’ 3º prêmio – uma TV Led 42’ 3º prêmio – uma TV Led 42’

4º prêmio – um notebook 4º prêmio – uma TV Led 42’ 4º prêmio – um notebook

5º prêmio – um notebook 5º prêmio – um notebook 5º prêmio – um notebook

Leia regulamento completo no site: www.smetal.org.br

PrIMeIro SorTeIo
Extração 04685

1º prêmio: Moto Honda CG 125 Fan 0km
LEANDRO NITZ PEREIRA - LIMARTE
Número da sorte: 58904

2º prêmio: Viagem Fortaleza 
LAERCIO NUNES DA SILVA - JARAGUA  
Número da sorte: 70394

3º prêmio TV LED 42
RICARDO JOSE VIUDES SANCHES - ZF SISTEMAS Número 
da sorte: 75164

4º prêmio Notebook 
BRUNO GUSTAVO VAZ - ZF FABRICA II (ZF do Brasil) 
Número da sorte: 54892

5º prêmio Notebook 
ANGELICA APARECIDA GALVAO - ITALTERM 
Número da sorte: 58538

SeGUNDo SorTeIo
Extração 04686

1º prêmio Moto Honda CG 125 Fan 0km
PAULO VITOR TEIXEIRA DE SOUZA - PRYSMIAN TEL. 
Número da sorte: 74534

 2º premio Viagem Fortaleza 
REGIS APARECIDO DE OLIVEIRA NUNES - SCHAEFFLER
Número da sorte: 69379

3º premio TV LED 42
MARCIO WILLIAN DE ANDRADE ARAUJO - APEX TOOL
Número da sorte: 61456

4º premio TV LED 42
RANIERI DA ROSA DA SILVA - PROMISA
Número da sorte: 46128

5º premio Notebook 
DIOMAR FRANCO DA ROCHA - JABIL
Número da sorte: 38837

TerCeIro SorTeIo
Extração nº 04687

1º prêmio: Carro Fiat Uno Vivace 0K
MARCOS WILLIAN PEREIRA - FLEXTRONICS
Número da sorte: 71253

2º prêmio TV LED 42
VANIA ROLIM FERRO POLEZELO - FLEXTRONICS
Número da sorte: 23777

3º prêmio: TV LED 42
WESLLY VITO GOMES FERNANDES- ZF SISTEMAS
Número da sorte: 20364 (não foi localizado = Nº20363)*

4º prêmio: Notebook
ALESSANDRO APARECIDO MANCIO - CASCADURA
Número da sorte: 01580

5º prêmio: Notebook
WILLIAN HERCULANO ROSA ALVES - SOAL ALUMINIO
Número da sorte: 66070 (não localizado = Nº66069)*

Ao lado: Três dos 
ganhadores dos 
televisores de LED 
de 42 polegadas: 
Marcio Willian de 
Andrade Araujo, da 
Apex Tool; Raniere 
da Rosa da Silva, 
da Promisa; e 
Ricardo José Viudes 
Sanches, da ZF 
Sistemas

Alessandro Aparecido Mancio,  
funcionário da empresa Cascadura

Bruno Gustavo Vaz, da ZF do Brasil, recebe o 
notebook do dirigente sindical João Evangelista

Willian Herculano Rosa Alves,
trabalhador da Soal Aluminio

Diomar Franco da Rocha,  
metalúrgico da Jabil

Marcos pretende vender o carro para usar 
como entrada na compra da casa própria
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POSTOS DE TRABALHO

emprego tem saldo positivo em julho
O mercado de trabalho 

dos metalúrgicos de Soroca-
ba e região terminou o mês 
de julho com saldo positivo. 
Durante o período, foram 
abertos 644 novos empre-
gos enquanto que em junho 
foi registrado o fechamento 
de 409 postos de trabalho.

O estudo, que mediu a 
evolução do emprego nas 
indústrias metalúrgicas em 
Sorocaba e região, foi ela-
borado pela subsede do De-
partamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socio-
econômicos (Dieese) com 
base nos números divul-
gados pelo Cadastro Geral 
de Emprego e Desemprego 
(Caged), do Ministério do 
Trabalho. 

O resultado atual, aliás, 
é superior ao verificado no 
mesmo período de 2011, 
quando foram abertos 533 
postos de trabalho. 

Segundo o Dieese, as 
principais responsáveis pelo 
saldo positivo no mês foram 
as empresas do segmento 
da energia eólica, que criou 

485 postos em julho. “Em 
seguida, aparecem as mon-
tadoras, com 93 novos pos-
tos, e as autopeças, que no 
mesmo período criaram 88 
novos empregos”, afirma o 
economista Fernando Lima, 
do Dieese. 

Já as empresas que mais 
demitiram no mês de julho, 
segundo o estudo, foram 
subsetores de calderaria pe-
sada (-80) e Periféricos para 
Equipamento de Informáti-
ca (-32).

Recorde
De acordo com estima-

tiva do Caged, a base do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba e Região ba-
teu novo recorde em junho, 
com 45.881 trabalhadores, 
superando os 45.646 regis-
trados em maio. “Apesar de 
alguns problemas enfrenta-
dos durante o ano de 2012, 
a diversidade das empresas 
metalúrgicas de Sorocaba e 
região e os novos investi-
mentos possibilitaram esse 
recorde”, comenta Lima.

O governo federal anun-
ciou nesta quarta-feira, 29, 
a prorrogação do Imposto 
sobre Produtos Industriali-
zados (IPI) de automóveis, 
produtos da linha branca e 
móveis. Pela medida ante-
rior, o imposto menor vence-
ria nesta sexta-feira, 31.

Para os produtos da linha 
branca, como fogões e gela-
deiras, a redução do IPI foi 
prorrogada para até dezem-
bro. No caso dos veículos, 
o imposto reduzido vai até 
outubro.

O IPI menor para mó-
veis, painéis, materiais de 
construção e bens de capital, 
que venceria entre setembro 
e dezembro, foi prorrogado 
para os últimos meses de 
2013, conforme o setor.

A região de Sorocaba tem 
muitas fábricas beneficiadas 
com o IPI reduzido, especial-
mente no ramo metalúrgico, 
como autopeças, fabricantes 
de máquinas, componentes 

Lesionados da ZF têm 
reunião nesta sexta

A secretaria de Saú-
de do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Soro-
caba e Região convida 
todos os lesionados da 
ZF para participar, nes-
ta sextafeira, dia 31, de 
uma reunião onde será 
discutida a possibilida-
de de um ato público 
contra a forma como a 
empresa vem tratando 

os trabalhadores vítimas 
de acidentes e doenças 
ocupacionais.

A reunião vai come-
çar às 16 horas na sede 
do Sindicato dos Meta-
lúrgicos. Não é neces-
sário ser sindicalizado 
para participar.

O endereço é rua Jú-
lio Hanser, 140, Lajea-
do, perto da rodoviária.

Fabricação de Máquinas e Equipamentos para Uso Industrial Específico não Especificados Anteriormente 485
Fabricação de Automóveis, Camionetas e Utilitários 93
Fabricação de Peças e Acessórios para Veículos Automotores não Especificados Anteriormente 88
Fabricação de Embalagens Metálicas 53
Produção de Artefatos Estampados de Metal 47
Fabricação de Máquinas e Equipamentos para Terraplenagem, Pavimentação e Construção, Exceto Tratores 26
Fabricação de Outras Máq. e Equipamentos para Uso na Extração Mineral, Exceto na Extração de Petróleo 20
Fabricação de Aparelhos e Equipamentos de Medida, Teste e Controle 13
Fabricação de Esquadrias de Metal 13
Produção de Laminados Longos de Aço 11

Fabricação de Obras de Caldeiraria Pesada -80
Fabricação de Periféricos para Equipamentos de Informática -32
Fabricação de Produtos de Metal não Especificados Anteriormente -28
Fabricação de Máquinas e Aparelhos de Refrigeração e Ventilação para Uso Industrial e Comercial -17
Fabricação de Estruturas Metálicas -16
Fabricação de Fios, Cabos e Condutores Elétricos Isolados -15
Fabricação de Artigos de Serralheria, Exceto Esquadrias -9
Fabricação de Componentes Eletrônicos -7
Fabricação de Peças e Acessórios para Os Sistemas de Marcha e Transmissão de Veículos Automotores -7
Fundição de Ferro e Aço -6
Fabricação de Peças e Acessórios para O Sistema de Freios de Veículos Automotores -5

Tabela 1 – Saldos positivos

Tabela 2 – Saldos negativos

Fonte: CAGED (2012) - Elaboração: Subseção Dieese Metalúrgicos de Sorocaba

Contratações e demissões no mês julho/2012 por subsetor metalúrgico

Governo prorroga IPI menor 
de carros e linha branca

para linha branca e, agora, 
também uma montadora, 
que é a Toyota.

“As fábricas estão sendo 
incentivadas com políticas 
públicas do governo Dil-
ma Rousseff. Agora, cabe 
ao empresário estender esse 
benefício ao trabalhador, pa-
gando bons salários e geran-
do empregos de qualidade”, 
afirma Ademilson Terto da 
Silva, presidente do Sindica-
to dos Metalúrgicos.

Alíquotas
O ministro Mantega ex-

plicou que serão mantidos os 
cortes no IPI que já vinham 
sendo praticados até agora. 
No caso dos veículos, a re-
dução depende da potência 
do motor e se ele é produzi-
do no Brasil ou se é impor-
tado. Para os carros de mil 
cilindradas fabricados no 
Brasil, por exemplo, o im-
posto é 0% (antes da redução 
era 7%).

Para os fogões a alíquo-
ta também é 0% (antes era 
4%). As geladeiras tinham 
IPI de 15% e com a redução 
caiu para 5%.

Ar
qu

ivo

Anúncio sobre IPI reduzido foi feito nesta quarta, 29, pelo ministro Guido Mantega
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Inscrições para Telecurso 
terminam nesta quinta

Inscrições para informática 
gratuita vão até dia 5

Terminam na próxima quarta- 
feira, dia 5 de setembro, as inscri-
ções para o curso gratuito de in-
formática oferecido pelo Sindica-
to dos Metalúrgicos. As inscrições 
começaram nesta segunda, 27. As 
aulas serão na sede de Sorocaba.

No total há 210 vagas disponí-
veis, sendo 150 para adultos, 30 
para adolescentes e 30 para maio-
res de 50 anos de idade. 

As exigências para turmas de 
adultos são idade mínima de 16 
anos e Ensino Fundamental com-
pleto. As turmas de adolescentes 
serão formadas por estudantes de 
14 e 15 anos de idade.

Os interessados podem optar 
por turmas nos períodos da ma-
nhã, tarde ou noite. 

Sorteio dia 6
As vagas são destinadas pre-

ferencialmente para metalúr- 
gicos sindicalizados e seus depen-
dentes. Mas também há oportu-
nidade de inscrição para demais 
interessados.

Caso a procura supere o núme-
ro 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 segun-
da a sexta-feira. Mais informações 
pelo telefone 3334-5419.

Administração
No mesmo local, datas e horá-

rios das inscrições para informáti-
ca, haverá também cadastro para 
um curso gratuito de assistente ad-
ministrativo. O curso terá 30 horas 
de duração e é destinado a sócios 
do Sindicato e dependentes.

Interessados em concluir o 
Ensino Fundamental ou Mé-
dio podem se inscrever até esta 
quinta-feira, dia 30, para o Tele-
curso da parceria Sindicato dos 
Metalúrgicos/Sesi. Para cursar o 
Ensino Fundamental é preciso ter 
idade mínima de 16 anos. Já para 
frequentar as teleaulas do Ensino 
Médio é necessário que o aluno 
tenha pelo menos 18 anos. 

Na sede do Sindicato, as aulas 
são oferecidas nos períodos da 
manhã e da noite, de segunda a 
sexta. De manhã, das 8h às 10h 
e à noite das 19h às 21h. Quem 

mora na zona norte também pode 
optar por frequentar as aulas em 
duas salas localizadas no bairro 
do Cedrinho. As inscrições, po-
rém, devem ser feitas somente 
nesta quinta-feira, dia 30, no Sin-
dicato dos Metalúrgicos de Soro-
caba e Região, das 18 às 20h30.

Menores de 18 anos devem 
estar acompanhados de pais ou 
responsáveis e devem apresentar 
cópias e originais de RG, CPF, 
comprovante de residência e 
histórico escolar (com conclusão 
da última série cursada). Informa-
ções pelo telefone: 3334-5428.
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Inscrições para o curso gratuito devem ser feitas na sede do Sindicato, até a próxima quarta-feira, dia 5

Você sabia que 1 litro de óleo jogado na pia pode contaminar cerca 
de 1 milhão de litros de água? E que este óleo pode ainda causar 

entupimento da tubulação e contaminação do solo?
 

É por isso que o CEADEC - Centro de Estudos e Apoio ao 
Desenvolvimento, Emprego e Cidadania - com apoio do Sindicato 

dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região e do Jornal Cruzeiro do Sul 
acaba de lançar o Programa Limpa Óleo, uma iniciativa para alertar 
sobre a importância da separação do óleo residual de fritura e de 

seu destino adequado.
Para isso instalou 170 LEVs (Locais de Entrega Voluntária) em 

escolas, condomínios residenciais, indústrias e estabelecimentos 
comerciais de Sorocaba, facilitando a coleta para a população.

 
Colaborar é simples. Basta colocar o óleo de fritura usado em 
garrafas PET 2 litros com tampa. Depois é só levar o material

para um dos LEVs mais perto de você.
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MDA é campeã do 
Torneio de Inverno

Com o placar de 5 a 1, o time do 
MDA do Brasil venceu a equipe do Real 
Saca e sagrou-se campeão do 2º Torneio 
de Inverno de Futsal do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Sorocaba e Região. 

A partida final foi disputada na tarde 
de sábado, dia 25, no clube de campo do 
Sindicato, no bairro do Éden.

Os troféus de campeão e vice-cam-
peão foram entregues pelo vice-presi-
dente do Sindicato, João Farani, e pelo 
diretor sindical Valcedi Henrique da 
Silva, o Verdinho. “Incentivar o esporte, 
sem dúvida, é reafirmar o nosso concei-

to de Sindicato Cidadão. Ou seja, é en-
tender que todo trabalhador deve lutar, 
não apenas dentro da fábrica, por todos 
os seus direitos de cidadania. E entre 
esses direitos estão o esporte, o lazer, 
emprego, educação, saúde e habitação, 
entre outros”, comenta Farani.

Reconhecimento
O jogador Samuel (“Samuka”),  

da MDA, recebeu o troféu de 
artilheiro do torneio, somando 14 
gols. Já o goleiro do Real Saca, Anísio  
Roberto, levou para casa o troféu de de-

fesa menos vazada. 
Ao longo do torneio, foram realiza-

das 89 partidas, com total de 724 gols 
marcados, o que representa uma média 
de 8 gols por partida. O torneio foi rea-
lizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos 
de Sorocaba e Região, com apoio da 
Liga Votorantinense de Futebol de Sa-
lão (Livofus).

Agora, as equipes se preparam para 
disputar a 8ª edição da Taça Papagaio, o 
mais tradicional e disputado torneio de 
futsal da categoria metalúrgica de Soro-
caba e região.

Três meses após o lança-
mento, o Programa Limpa 
Óleo já tem 108 postos de 
coleta de óleo comestível 
usado em Sorocaba. O Sin-
dicato dos Metalúrgicos é 
um desses locais onde a po-
pulação pode entregar o pro-
duto para reciclagem.

O Limpa Óleo é uma 
realização do Centro de 
Estudos e Apoio ao Desen-
volvimento, Emprego e Ci-
dadania (Ceadec) e conta 
com o apoio do jornal Cru-
zeiro do Sul e do Sindicato 
dos Metalúrgicos.

Os postos são chamados 
de LEV (Local de Entrega 
Voluntária), que são dispo-
sitivos especialmente dese-
nhados para receber garrafas 
PET de dois litros cheias de 
óleo residual de cozinha.

As garrafas entregues 
com óleo usado são leva- 
das à usina da Rede Cata- 
Vida, na rua Chile, Vila 
Hortênsia, onde o produ-
to é beneficiado para reu-
tilização. Atualmente, o 
óleo reciclado pela usina 
é vendido para produto-
res de ração para animais. 

60 mil pessoas
A meta do Ceadec é ter 

170 LEVs e abranger 60 mil 
pessoas na cidade. “Com 60 
mil pessoas depositando as 
garrafas de óleo do LEV, es-
timamos poder coletar cerca 
de 10 mil litros de óleo por 
mês. Essa quantidade é su-
ficiente para tornar nosso 
programa autossustentável, 
sobrevivendo somente da 
própria coleta de óleo”, afir-
ma Rita de Cássia, presidente 
do Ceadec.

Atualmente o programa, 
que começou em maio, está 

coletando 3 mil litros de óleo 
residual por mês.

De acordo com o Ceadec, 
cada litro de óleo despejado 
em pias ou ralos pode con-
taminar um milhão de litros 
de água na natureza, além de 
obstruir a tubulação de esgoto.

A lista com os 108 LEVs 
está disponível no site www.
smetal.org.br

Empresas, condomínios 
ou escolas interessadas em 
instalar o LEV devem en-
trar em contato pelo telefo-
ne 3018-2838 ou pelo email 
limpaoleo@ceadec.org.br

Limpa Óleo já tem 108 postos de coleta em Sorocaba

FuTSAL

Time da MDA do Brasil venceu o Real Saca por 5 a 1. Agora, equipes se preparam para a 8ª Taça Papagaio de Futsal

Samuka, do MDA, levou o prêmio de artilheiro

Anisio, do Real Saca, foi o goleiro menos vazado

O capitão do MDA levanta o troféu de campeão

O capitão do Real Saca com o troféu de vice

Sede do Sindicato é um dos pontos de coleta 
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