2ª EDIÇÃO DE

NOVEMBRO/2012

Semanário do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região - nº 694 - Rua Júlio Hanser, 140. Lajeado - Sorocaba/SP - CEP: 18030-320

Foguinho

Foguinho

História dos metalúrgicos de
Sorocaba é contada em livro

Foi lançado na última sexta-feira, dia 23, o livro “Companheiros
– A Hora e a Vez dos Metalúrgicos
de Sorocaba e Região”, do jorna-

lista e escritor Carlos Araújo. A
solenidade de lançamento, com
noite de autógrafos, contou com
presença de mais de 500 pessoas.

O livro, que relata a trajetória da
categoria metalúrgica na região
desde a década de 1930 até os dias
atuais, já pode ser adquirido na

sede do Sindicato ao preço promocional de R$ 20. No dia 14 de dezembro haverá noite de autógrafos
aberta ao público.
PÁG. 5

Primeiro sorteio da segunda fase da campanha
“Categoria Premiada” acontece neste sábado

PÁG. 6

Começa a campanha
Natal Sem Fome 2012
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Banco de Alimentos
elege novo presidente

Gerdau

Comitê Mundial
realiza encontro
em Sorocaba
PÁG.2

Rede Sindical

Trabalhadores
do Grupo ZF se
reúnem em Itu
PÁG.2

Greve

Metalúrgicos
da Telcon param
por seis dias
O sindicalista Tiago Almeida do Nascimento tomará posse no dia 7 de dezembro

No dia 15 de dezembro haverá mutirão de coleta de alimentos em supermercados

O diretor do Sindicato
dos Metalúrgicos, Tiago
Almeida do Nascimento,
foi eleito presidente do
Banco de Alimentos de
Sorocaba. A eleição para
composição da nova diretoria executiva e dos con-

A partir desta semana,
o Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba recebe
doações para a campanha
Natal Sem Fome 2012 –
Alimentando Sonhos. Diferente de anos anteriores,
quando arrecadava apenas

selhos fiscal e consultivo
para a gestão 2013-2016
foi realizada no dia 13.
A cerimônia de posse da
nova diretoria acontece
no dia 7 de dezembro, na
sede sindical de Sorocaba,
às 19 horas.
PÁG. 8

produtos da cesta básica, a
organização da campanha
quer presentear as crianças e pede que a população
doe, além de alimentos não
perecíveis, alimentos de
ceia natalina, brinquedos e
livros infantis.
PÁG. 8

PÁG.3

Mobilização

Cavelagni parou
por 4 horas por
atraso em vale
PÁG.3

Campanha Salarial

13º dos metalúrgicos deve injetar
R$ 134 milhões na economia regional

PÁG. 7

G3 e G10 ainda
não assinaram
acordo coletivo

PÁG.3
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Todos os tipos de
documentos são
importantes, mas
o livro é o mais
completo, com
maior capacidade
de expor fatos,
comportamentos,
hábitos, visões
de mundo
e escritor Carlos Araújo.
Foram meses e meses de
pesquisas em bibliotecas,
jornais antigos e outros
locais que guardam acervos históricos. Outros
tantos meses foram dedicados às entrevistas com
personagens que viveram
fatos narrados na obra. As
fotos que ilustram o livro
também precisaram ser
“garimpadas” em velhos
arquivos e depois devidamente selecionadas para
compor a publicação.
Após a captação de
informações, Araújo dedicou meses à redação, para
contar a história a partir
da análise de documentos, de depoimentos e de
suas próprias conclusões.
Nenhuma reportagem de
jornal, revista ou TV pode
se dar ao luxo de ser tão
detalhada ou abrangente.
O livro não somente revela a trajetória da
categoria metalúrgica na
região de Sorocaba, como
também contextualiza as

Folha Metalúrgica
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lutas sindicais em relação ao momento social e
econômico que o Brasil
vivia no período narrado.
A publicação também
demonstra a influência
que a organização dos
metalúrgicos tem, não
apenas no chão de fábrica, mas na sociedade, na
cultura e no comportamento sócio- político da
população regional desde o início dos anos 80.
“Companheiros” é
uma leitura recomendada não apenas para
metalúrgicos, mas para
qualquer pessoa que se
interesse por conhecer
um pouco mais a história
de Sorocaba e da região.
Para os metalúrgicos
mais jovens, “Companheiros” é leitura indispensável. Quem entrou
no mercado de trabalho
nos últimos 10 anos só
conheceu o Brasil da
oferta de empregos, da
estabilidade econômica, da comunicação via
internet, da jornada semanal de 40 a 44h, das
crises internacionais que
não afetam nosso país,
da luta por aumento real
de salários (e não da
simples reposição da inflação astronômica nos
salários).
“Companheiros”
lembra que a pauta dos
trabalhadores de décadas
atrás incluía condições
de sobrevivência, liberdade e dignidade. Foram
essas lutas, básicas, porém pioneiras e heróicas,
que nos trouxeram ao
momento atual.

Informativo semanal do Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba e Região
Sede Sorocaba:
Rua Júlio Hanser, 140.
Tel. (015) 3334-5400
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Especialistas
afirmam, categoricamente,
que a trajetória da civilização só pode ser reconhecida como História a
partir do uso da palavra
escrita. Os documentos,
em pedra, papiro, papel
ou qualquer outra forma de registro escrito,
formam as bases para
o estudo científico do
comportamento humano, seus pensamentos,
ideologias e sua vida em
sociedade.
O período que antecede a documentação da
palavra escrita chama-se
Pré-História.
Qualquer documento
é válido para estudo da
História: ofícios, atas,
decretos, cartas, fotos,
moedas, jornais, revistas ou livros. Mais recentemente, também a
fotografia, a gravação da
voz, o cinema, o vídeo e
outras formas modernas
de registro contribuem
para contar e preservar
a história da civilização.
Todos os tipos de documentos são importantes, mas o livro é o mais
completo, com maior
capacidade de expor fatos, comportamentos,
hábitos, visões de mundo da época em que foi
escrito ou do período
que foi objeto de estudo
do autor.
A obra “Companheiros – A Hora e a Vez dos
Metalúrgicos de Sorocaba”, lançada há poucos
dias, por exemplo, custou mais de dois anos
de trabalho ao jornalista

Encontro da rede sindical reuniu trabalhadores da Gerdau de cinco países

Trabalhadores da Gerdau de cinco países estiveram reunidos entre
os dias 12 e 14 de novembro no
Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região para mais um intercâmbio de experiências sindicais.
Participaram do Comitê Mundial
dos Trabalhadores da Gerdeu representantes da Espanha, Canadá,
Estados Unidos, Argentina e Brasil.
No encontro, coordenado pela
Federação Sindical Internacional
Industri-ALL com o apoio da Confederação Nacional dos Metalúrgi-

cos da CUT, os participantes avaliaram a atuação da rede sindical
e discutiram a conjuntura do ramo
diante da crise financeira internacional.
De acordo com o secretário de
Organização da CNM/CUT, Ubirajara de Freitas, o Bira, este encontro integra o projeto estratégico da
CNM/CUT para as redes sindicais.
“Assim como as empresas, os trabalhadores também estão transpondo
barreiras e estão globalizando suas
lutas e ações sindicais”, afirmou.

Itu sedia encontro
de rede sindical da ZF
Na semana passada, entre quarta- feira, dia 21, e sexta-feira, dia 23,
foi realizado o 5º Encontro Nacional
da Rede Sindical de Trabalhadores
na ZF. Este ano, o evento foi sediado
na cidade de Itu, no hotel San Raphael Country.
Além de cerca de 30 trabalhadores da empresa no Brasil, dois sindicalistas da Argentina também participaram do encontro que teve como
objetivo compartilhar informações
e experiências entre os funcionários
das plantas da ZF no Brasil.
No encontro, os participantes
formularam um documento que define os encaminhamentos dos trabalhadores da ZF e dos sindicatos me-

talúrgicos para o próximo ano.
Os integrantes dos comitês sindicais (CSE) do Grupo ZF em Sorocaba participaram do encontro.
Encontro europeu
Em setembro deste ano foi realizada em Friedrichshafen, na Alemanha, uma reunião do Conselho
Europeu de Empresas. Além de
representantes sindicais de nove
países da Europa onde a ZF tem
fábricas, também participaram do
encontro os sindicalistas Paulo Márcio, do Sindicato dos Metalúrgicos
do ABC, e João Evangelista, secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba.
Foguinho

Como chegamos até aqui ?

Trabalhadores da Gerdau realizam
encontro mundial em Sorocaba

Sede Iperó:
Rua Samuel Domingues, 47, Centro.
Tel. (15) 3266-1888
Sede Regional Araçariguama:
Rua Santa Cruz, 260, Centro.
Tel (11) 4136-3840
Sede em Piedade:
Rua José Rolim de Goés, 61,
Vila Olinda. Tel. (15) 3344-2362
Site: www.smetal.org.br
E-mail: diretoria@smetal.org.br
Impressão: Gráﬁca Taiga
Tiragem: 40 mil exemplares

O 5º encontro da rede sindical de trabalhadores da ZF foi realizado na cidade de Itu
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Passados quase três meses após
a data-base estadual dos metalúrgicos da CUT, que é 1º de setembro,
os grupos patronais 3 e 10 ainda
não assinaram o aditamento à Convenção Coletiva de Trabalho, que
garante reajuste e pisos salariais durante um ano. Na região de Sorocaba, a demora não afeta a categoria,
cerca de 95% dos metalúrgicos, de
todos os grupos patronais, conquistaram reajuste de 8% por meio de
negociações entre o Sindicato e as
empresas.
Nas últimas duas semanas, os patrões dos grupos 2, 8 e Estamparias
assinaram o aditamento junto à Federação Estadual dos Metalúrgicos
da CUT (FEM). O acordo estadual
com esses grupos prevê 8% de reajuste, parcelado em duas vezes: 7%
Grupos patronais
- Grupo 2 (máquinas e eletrônicos)
- Grupo 3 (autopeças, forjaria e parafusos)
- Montadoras
- Grupo 8 (trefilação, laminação de metais fer-
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Dois grupos
continuam sem
acordo coletivo
retroativos a 1º de setembro e 1%
em março de 2013.
Na região de Sorocaba, mesmo
após a assinatura dos aditamentos
estaduais, prevalecem os acordos
por fábrica, que garantiram no mínimo 8% em parcela única.
Já os grupos das Fundições e das
Montadoras já haviam firmado acordos com a FEM/CUT em setembro.
No estado
No âmbito estadual, cerca de 90%
dos 250 mil metalúrgicos ligados à
FEM já conquistaram o reajuste de
8%. Na maior parte das regiões, o
aumento de salários foi conseguido
antes da assinatura dos aditamentos,
por meio de negociações locais após
orientação da própria FEM nesse
sentido.
rosos; refrigeração, equipamentos ferroviários,
rodoviários, entre outros)
- Grupo 10 (fabricação de lâmpadas, material
bélico, equipamentos odontológicos, entre outros)
- Estamparia
- Fundição

MOBILIZAÇÕES

Foguinho

Erro no pagamento
provoca greve na Telcon

Foguinho

Atraso em vale parou
Cavelagni por 4 horas

Empresa admitiu o atraso do pagamento, mas culpou banco pela “falha”

Erros no pagamento de metade dos funcionários paralisou produção por seis dias

Metalúrgicos da Cavelagni, de
Araçariguama, pararam a produção
na manhã da quarta-feira passada,
dia 21. A interrupção do trabalho,
das 6h às 10h, aconteceu porque a
empresa não havia efetuado o pagamento do adiantamento do salário dos funcionários, geralmente
feito no dia 20.
Diretores do Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba e Região foram chamados pelos trabalhadores e estiveram na empresa
para cobrar providências ime-

Depois de seis dias em greve, os
260 funcionários da Telcon de Sorocaba retornaram às atividades no
último dia 21. A paralisação ocorreu
porque no final de outubro a empresa havia errado nos cálculos do pagamento de 130 funcionários.
Em reunião com o Sindicato, a
empresa assumiu as falhas e atribuiu
o erro nos holerites à mudança de
sistema, ocorrida após a aquisição da
Telcon pela Prysmian, em setembro.
O Sindicato dos Metalúrgicos já
havia dado o prazo de 15 dias para

diatas. “A empresa reconheceu o
erro, mas atribuiu a falha ao banco”, comenta o vice-presidente
do Sindicato, João de Moraes Farani.
À tarde, por volta das 14h,
após a reunião com a empresa,
Farani explicou a situação aos
trabalhadores do primeiro e segundo turno. Com a confirmação
do pagamento, os cerca de 140
trabalhadores decidiram pelo fim
da paralisação e retornaram ao
trabalho.

que os erros fossem corrigidos, mas
sem a resolução do problema até o
último dia 14, os trabalhadores decidiram entrar em greve.
O retorno às atividades só ocorreu
após uma reunião entre diretores do
Sindicato e representantes da Telcon.
“A empresa se comprometeu em corrigir os erros já nesta quarta, dia 21,
o que de fato aconteceu. Além disso,
a empresa deverá fornecer cópias do
espelho de ponto aos trabalhadores”,
comentou o dirigente sindical Valdeci
Henrique da Silva, o Verdinho.
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História prestigiada
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Gabrielli Duarte

Camila, Tatiana, Francis e Lucília, respectivamente filha, nora, filho e esposa do falecido Bolinha

O presidente do Sindicato, Ademilson Terto da Silva; o presidente
do Grupo Imagem – Núcleo de Fotografia e Vídeo de Sorocaba,
Edeson de Souza; e o jornalista José Desidério

Gabrielli Duarte

Elaine Arruda; a prefeita eleita de Araçoiaba da Serra, Mara Melo;
Jô Aguiar e Virgínia Fernandes Santos

Foguinho

Foguinho

Foguinho

A cantora Márcia Mah, acompanhada de uma banda formada especialmente para o
evento, interpretou canções brasileiras que marcaram os momentos de luta e resistência
da classe trabalhadora

Lançamento do livro “Companheiros” contou com a presença
de diretores e ex-diretores do Sindicato dos Metalúrgicos,
autoridades, jornalistas e outros profissionais das áreas de
cultura, história e comunicação. Os convidados ainda foram
premiados com a apresentação musical de uma banda
formada especialmente para o evento.

Osana Leite, Júlia Metedieri, Flávia Arruda e Erika Mendes
Foguinho

Os jornalistas Valdeci Rocha Pinto, Carlos Alberto Maria e Anclar
Patric Crippa

Gabrielli Duarte

O desembargador Lorival Ferreira dos Santos, vice-presidente
do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª regional e o deputado
estadual Hamilton Pereira

Foguinho

O ex-presidente do Sindicato e atual vereador de Sorocaba, Izídio
de Brito; e os diretores Claudinei Hader, Edemauro Barros e Eber
Ferreira. Ao centro, de branco, o ex-diretor João Batista Vasque

A professora e ex-deputada federal Iara Bernardi conferiu o lançamento da obra

O ex-presidente do Sindicato, Carlos Roberto de Gáspari, ao lado de
sua esposa, Maria Luiza, e as filhas Daniela (à esquerda) e Caroline

Foguinho

Foguinho

O autor do livro, Carlos Araújo, ao lado da editora Sandra Nascimento, do presidente do Sindicato, Ademilson Terto da Silva, e do jornalista
Sérgio Coelho de Oliveira

O ex-presidente do Sindicato, Geraldo Tittoto Filho e Laelso Rodrigues, presidente da Fundação Ubaldino do Amaral
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literatura

Lançamento do livro
“Companheiros” reúne
mais de 500 pessoas
A obra escrita pelo jornalista Carlos Araújo
traz uma galeria de imagens históricas e
apresentação do ex-presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva
Araújo autografou centenas de exemplares durante o lançamento; a obra está à venda na sede do Sindicato

Mais de 500 pessoas prestigiaram, na última sexta-feira, dia 23,
o lançamento do livro “Companheiros - A hora e a Vez dos Metalúrgicos de Sorocaba”, do jornalista e
escritor Carlos Araújo. A solenidade, com noite de autógrafos, foi realizada no salão de eventos do Monteiro Lobato, no Jardim Itanguá, e
contou com presença de dezenas de
dirigentes e ex-dirigentes sindicais,
personagens entrevistados para o
livro, autoridades, historiadores e
jornalistas.
A obra, editada pela Loja de
Ideias, é resultado de dois anos
de pesquisas e entrevistas realizadas por Araújo e relata a trajetória
da categoria metalúrgica na região
desde a década de 1930 até os dias
atuais. “A gente fica muito emocionado e feliz ao ver esse livro porque
relata a história do Sindicato e, de

certa forma, também a história do
meu pai”, disse Francis Fernando
da Silva, filho do ex-presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região na década de 80,
Wilson Fernando da Silva, o Bolinha, falecido em dezembro de 2008.
“Companheiros” revela a estreita
relação entre o ex-presidente Lula
com Bolinha, até hoje reconhecido
e respeitado por sua capacidade de
organização sindical e estratégias
políticas e sociais não somente em
Sorocaba, mas também na região
do ABC paulista, onde trabalhou e
se tornou amigo de Lula, ainda nos
anos 60.
Ex-diretor do sindicato e atual
deputado estadual, Hamilton Pereira considera a obra um resgate histórico da luta dos metalúrgicos de
Sorocaba. “É uma felicidade podermos participar do lançamento des-

se grande documento histórico que
está sendo editado para a história e
para a posteridade”, comenta.
Um dos incentivadores do livro,
o ex-presidente do Sindicato e atual vereador de Sorocaba, Izídio de
Brito, afirmou que o livro “Companheiros” deve ser apenas o ponta
pé inicial do resgate da história dos
trabalhadores da região.
Questão de classe
O atual presidente do Sindicato,
Ademilson Terto da Silva, ressalta
que apesar de o livro focar prioritariamente a trajetória dos metalúrgicos da cidade, a obra também aborda
“a história de toda classe trabalhadora” de Sorocaba, com sindicatos
de outras categorias importantes
como a dos Condutores, trabalhadores do seguimento dos vestuários e
têxteis. “Foi a partir dos metalúrgi-
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Livro terá noite de autógrafos
aberta ao público no Sindicato

Assim como aconteceu dia 23 (foto), evento dia 14 contará com a presença do autor e terá exposições fotográficas

O Sindicato vai promover, dia 14 de dezembro, sexta-feira, uma noite de autógrafos
do livro “Companheiros – A Hora e a Vez
dos Metalúrgicos de Sorocaba”, na sede da
entidade. O evento será gratuito e aberto ao
público, que poderá conversar com o autor,
o jornalista e escritor Carlos Araújo.
Historiadores de Sorocaba e lideranças
sindicais das décadas de 1980 e 1990 também serão convidadas a dar depoimentos ao
público sobre a importância do livro “Com-

panheiros” e a influência da categoria metalúrgica no desenvolvimento social e econômico da região.
No local, o novo auditório do Sindicato,
haverá também exposição fotográfica com
imagens históricas da categoria nos últimos
30 anos, além de reprodução de 32 capas da
Folha Metalúrgica dos últimos 20 anos.
A próxima edição da Folha Metalúrgica
deverá trazer mais informações sobre a programação do evento.

cos que CUT começou a crescer na
cidade”, comenta.
Ex-presidente do Sindicato eleito em 1989 sucedendo Bolinha, o
professor de História e assessor de
formação do Sindicato, Geraldo Titotto Filho, acrescenta que Araújo
teve sensibilidade refinada para retratar a história e a importância da
categoria metalúrgica de Sorocaba.
“E não dá para falar de Sorocaba
sem falar na luta e na organização
dos trabalhadores metalúrgicos”.
Também ex-presidente do Sindicato, Carlos Roberto de Gáspari cita
Marx, para ressaltar que a história
da sociedade é a história da classe
trabalhadora. “Então, essa história
que tivemos em Sorocaba, protagonizada pelo Bolinha, pode servir de
exemplo e modelo para que o movimento sindical se baseie para se
organizar a partir de agora”, sugere.

“Companheiros” está à
venda na sede do Sindicato
O livro “Companheiros
– A hora e a Vez dos Metalúrgicos de Sorocaba”, do
jornalista e escritor Carlos
Araújo, está a venda na sede
do Sindicato dos Metalúrgicos em Sorocaba ao preço
promocional de R$ 20. O
atendimento segue o horário comercial, de segunda a
sexta, das 8h às 18h.
No início de 2013 a publicação deverá chegar às
livrarias da região, o que
deve aumentar o preço do
exemplar. “Um livro com
essa quantidade de pesquisa
e entrevistas, com 360 páginas, dificilmente sai por
menos de R$ 50 de uma livraria”, afirma Sandra Nascimento, jornalista responsável pela Loja de Ideias,
que editou a obra.

Dos 5 mil exemplares
impressos nesta primeira
edição, 2.500 serão distribuídos gratuitamente para
bibliotecas públicas de todo
o estado, para faculdades e
universidades locais e outras instituições sem fins
lucrativos voltadas para a
história e a cultura. A Loja
de Ideias também ficará encarregada da distribuição da
obra.
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Neste sábado, dia 1º de
dezembro, acontece o primeiro sorteio da segunda
fase da campanha “Categoria Premiada” do Sindicato
dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região.
Por meio da extração
pela Loteria Federal, todos
os metalúrgicos regularmente sindicalizados vão
concorrer a uma moto Honda CG 125 Fan 0 km; uma
viagem para Fortaleza, Ceará; uma TV Led 42’’ e dois
notebooks.
Outros dois sorteios
acontecem nos dias 5 e 8 de
dezembro. No dia 8, além de
duas TVs e dois notebooks,
haverá o sorteio de um Fiat
Uno Vivace 0Km.
Para conferir os “números da sorte”, o metalúrgico
sindicalizado deve acessar o

site www.smetal.org.br e digitar os números de seu RG
e da sua Matrícula Sindical.
O regulamento completo da
campanha também pode ser
conferido no site do SMetal.
A primeira fase da campanha foi realizada em agosto e, entre os vários prêmios,
também sorteou duas motocicletas e um Fiat 0km.
“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 promoções periódicas,
como forma de reconhecimento de sua consciência
social, política e sindical”,
afirma o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de
Sorocaba e Região, Ademilson Terto da Silva.

Imagem ilustrativa

Novos ganhadores saem neste sábado

2ª FASE
1º sorteio – 01 de dezembro de 2012
1º prêmio – Moto Honda CG 125 Fan 0K
2º prêmio – Viagem para Fortaleza-CE
3º prêmio – TV Led 42’
4º prêmio – Notebook
5º prêmio – Notebook

2º Sorteio – 05 de dezembro de 2012
1º prêmio – Moto Honda CG 125 Fan 0K
2º prêmio – Viagem para Fortaleza-CE
3º prêmio – TV Led 42’
4º prêmio – TV Led 42’
5º prêmio – Notebook

3º Sorteio – 08 de dezembro de 2012
1º prêmio – Fiat Uno Vivace 0k
2º prêmio – TV Led 42’
3º prêmio – TV Led 42’
4º prêmio – Notebook
5º prêmio – Notebook

Cursos têm
inscrições
abertas
A RH Treinare e a
Rise, parceiras do Sindicato dos Metalúrgicos,
estão com inscrições
abertas para cursos de
qualificação profissional
com início em janeiro.
Entre os cursos oferecidos estão Leitura e Interpretação de Desenho,
Metrologia, Inspetor de
Qualidade, Líder de Produção, Cálculo Industrial, Sistema Toyota de
Produção e Auditores de
Qualidade.
Os cursos são pagos,
mas sócios do Sindicato
e seus dependentes têm
descontos especiais. As
aulas também são realizadas na sede sindical,
em Sorocaba, que fica
na rua Júlio Hanser, 140,
Lajeado, próximo à rodoviária. Mais informações
pelo telefone (15) 33345417 ou (15) 3334-5419.

Taça Papagaio chega
às quartas-de-ﬁnal
Na manhã do próximo
domingo, dia 2, oito equipes disputarão jogos decisivos nas quartas-de-final da
7ª Taça Papagaio de Futsal
do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região.
No último final de semana,
com jogos no sábado e domingo no clube de campo
do Sindicato, oito equipes
venceram os confrontos e
avançaram no torneio.
Uma das maiores goleadas da última rodada foi
aplicada pelo time do Pira
Johnson sobre o Sporting
KDB, com placar de 8 a 0.

Já a equipe da Tecforja venceu por 9 a 1 a equipe Toyota MHA.
Já a partida mais acirrada foi disputada no sábado,
entre Fifor Vila Haro e Unidos Acaso. O jogo terminou
empatado em 5 a 5 no tempo regulamentar. Mas, nos
pênaltis, a equipe da Vila
Haro levou a melhor e eliminou o time dos “Unidos”
por 7 a 6.
A tabela dos próximos
confrontos pelas quartasde-final pode ser conferida
no site do Sindicato: www.
smetal.org.br

Inscrições para janeiro
abrem na segunda-feira
Metalúrgicos sócios do
Sindicato interessados em
se hospedar na colônia de
férias da categoria no mês
de janeiro devem realizar
sua inscrição entre os dias 3
e 12 de dezembro.
Para se inscrever o sócio deve comparecer pessoalmente na sede de Sorocaba, que fica na rua Júlio
Hanser, 140, Lajeado, perto
da rodoviária entre às 8h
e 18h, de segunda a sexta-feira. A apresentação do
cartão de sócio é obrigatória. É permitida apenas uma
inscrição por sócio.

Os sorteios das vagas
acontecem no dia 14, às
18h, na sede sindical de
Sorocaba. O sócio inscrito
que não puder comparecer
no sorteio deve enviar um
representante.
A colônia de férias dos
metalúrgicos, com 31 apartamentos e infraestrutura
com churrasqueira e piscina, fica no balneário de Ilha
Comprida, litoral sul de São
Paulo.
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (15) 3334-5443 ou
(15) 3334-5400.
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13º dos metalúrgicos deve injetar

R$ 134,5 milhões
na economia da região

Maioria em Sorocaba
Do total a ser pago, os
metalúrgicos do município
de Sorocaba devem receber
R$118 milhões; os trabalhadores das outras 13 cidades
receberão R$ 16,5 milhões.
Sorocaba concentra 82% da
categoria.
Os R$ 118 milhões referentes ao 13º dos metalúrgicos no município de Sorocaba representam 30% do total
de 13º salários que deverá ser
pago a todos os trabalhadores com carteira assinada na
cidade este ano, estimado em
R$ 383 milhões.

Economista dá dicas de como
o trabalhador deve usar o 13º
O economista Fernando
Lima, responsável pela subseção do Dieese no Sindicato
dos Metalúrgicos de Sorocaba, recomenda aos trabalhadores que planejem com
antecedência como gastar o
13º salário, a fim de evitar
problemas no orçamento familiar já no início de 2013.
Segundo Lima, é comum a
falta de planejamento orçamentário causar conflitos
familiares devido às dívidas
acumuladas.
Para o economista, o metalúrgico deve utilizar o 13º
para pagar ou amortizar dívidas que implicam em juros
altos, como cartão de crédito
(10 a 12% ao mês) e cheque
especial (no mínimo 6,5% ao
mês).
“Essas dívidas corroem a
renda e, se crescerem muito,
podem até fazer o trabalhador
perder o crédito na praça”,
explica Lima.
Em segundo lugar, o trabalhador deve economizar parte
do 13º para as contas de início
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lário (50%), paga em qualquer momento do ano até a
data-limite de 30 de novembro, com a segunda parcela
(50%), que deverá ser paga
até dia 20 de dezembro.

de ano (como IPVA, IPTU,
matrícula e material escolar).
Mais sugestões
Na sequência, Lima sugere que o metalúrgico relacione em um papel alguns gastos
que pretende para o final de
ano, como compra de presentes, ceia natalina, reforma na
casa, algum bem de consumo
(como uma TV nova) e defina
em qual item vai aplicar parte
do 13º.
Por fim, o economista recomenda que, feitas as contas
dos itens anteriores, o trabalhador reserve algum valor
do 13º para aplicar em uma
poupança, “que é um investimento sem riscos e que não
paga imposto de renda”, explica Lima.
“Mas, para funcionar, essas prioridades devem ser colocadas no papel. Deve haver
um planejamento, uma relação dos gastos e o valor do
13º salário que será aplicado
em cada item”, ensina o economista.

COLETA SELETIVA

Desaparecida

Câmara aprova lei que remunera
catadores de recicláveis
Foguinho

O 13º salário dos metalúrgicos que formam a base do
Sindicato dos Metalúrgicos
de Sorocaba e Região deve
injetar até R$ 134,5 milhões
na economia regional até o
final deste ano. O 13º será
pago a aproximadamente
43 mil metalúrgicos nas 14
cidades da base sindical. A
estimativa é da Subseção
Dieese Metalúrgicos de Sorocaba.
Para chegar a esses números, foram utilizados dados da Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS)
e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(CAGED), ambos do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE).
O valor de R$ 134,5 milhões representa a soma da
primeira parcela do 13º sa-

Projeto do vereador metalúrgico Izídio de Brito tramitava desde 2009

Após a derrubada do
parecer da Comissão de
Justiça que opinava pela
“inconstitucionalidade” do
texto, foi aprovado em sessões extraordinárias na última quinta-feira, dia 22, o
Projeto de Lei 196/2009, de
autoria do vereador Izídio
de Brito (PT), que institui o
Programa Municipal de Coleta Seletiva Solidária.
A proposta prevê remu-

neração às cooperativas de
catadores do mesmo valor
pago pela prefeitura, por tonelada, à empresa que coleta
o lixo convencional e o descarta diretamente no aterro
sanitário, em Iperó.
A proposta do vereador
metalúrgico Izídio de Brito,
aprovada pelo Legislativo,
segue agora para sanção ou
veto do prefeito Vitor Lippi
(PSDB).

Caroline Mainardi, 15 anos
de idade, desapareceu em Sorocaba na noite do último dia
25, domingo. Ela é filha do
metalúrgico Edson Mainardi,
que trabalha na ZF do Brasil.
Caroline foi vista pela última vez perto da casa dela,
às 20h30 de domingo, nas
imediações da Ossel da vila
Assis, em Sorocaba. Caroline
vestia shorts jeans e camiseta
preta e estava acompanhada
de uma menina também de
aproximadamente 15 anos.
Os pais de Caroline registraram boletim de ocorrência
sobre o desaparecimento na
Delegacia Seccional na manhã de segunda-feira.
Quem tiver alguma informação sobre Caroline Mainardi deve entrar em contato
com os familiares dela pelos
telefones (15) 3318-3477 e
9665-0828.
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A partir desta semana, o
Sindicato dos Metalúrgicos
de Sorocaba está recebendo
doações para a campanha
Natal Sem Fome 2012 – Alimentando Sonhos. A população pode doar alimentos não
perecíveis, alimentos de ceia
natalina, brinquedos ou livros infantis.
Diferente de anos anteriores, quando arrecadava apenas produtos da cesta básica,
o Natal Sem Fome 2012 quer
presentear as crianças carentes. Por isso a arrecadação de
alimentos natalinos (como
panetone, torrone, frutas

cristalizadas etc), brinquedos, livros e revistas infantis.
“Nosso objetivo é contribuir para resgatar, nas crianças carentes, o sonho de um
futuro melhor. Hoje, a boa
situação econômica do país
nos permite levar a campanha além do combate à fome.
Queremos alimentar também
a esperança nas comunidades
mais pobres”, afirma Tiago
Almeida do Nascimento, sindicalista metalúrgico e coordenador do Natal Sem Fome.
Empresas
Nos próximos dias, os
empresários
metalúrgicos
devem receber cartas da
campanha pedindo a doação
de R$ 3 por funcionário que
tiver em seus quadros. O valor não deverá ser descontado dos trabalhadores.
A contribuição em dinheiro será solicitada somente de
empresas. Pessoas físicas podem doar somente produtos,
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Começa esta semana o
Natal Sem Fome 2012
como alimentos (básicos e
natalinos), brinquedos, livros
e revistas infantis (novos ou
usados em bom estado).
“Pedimos aos trabalhadores que fiquem atentos. A
Campanha Natal Sem Fome
não pede doações em dinheiro de porta em porta nem no
chão de fábrica. Esse pedido
é feito somente por ofício às
empresas”, ressalta Tiago.
Locais de arrecadação
Serão instaladas caixas de
coleta de doações em várias
fábricas. A sede do Sindicato
dos Metalúrgicos e o Clube
de Campo da categoria também são postos de arrecadação.
O Natal Sem Fome de
Sorocaba vai até 19 de dezembro. A coordenação da
campanha é do Sindicato dos
Metalúrgicos, do Banco de
Alimentos e do Ciesp. Mais
informações pelo telefone
(15) 3334-5409.

Piedade também terá
campanha de arrecadação
O Sindicato dos Metalúrgicos também fará parte
da coordenação da campanha Natal Sem Fome em
Piedade. O formato será idêntico ao de Sorocaba,
com arrecadação de alimentos básicos, produtos de
ceia natalina, brinquedos e livros infantis.
A sede do Sindicato no município, na Vila Olinda,
será um posto de arrecadação. Mais informações pelo
telefone (15) 3344-2362.

Tiago Nascimento pretende ampliar parcerias de financiamento da ONG

O diretor do Sindicato dos Metalúrgicos
de Sorocaba e Região, Tiago Almeida do
Nascimento, foi eleito presidente do Banco
de Alimentos de Sorocaba. A eleição, para
composição da nova diretoria executiva,
do conselho fiscal e do conselho consultivo
para a gestão 2013-2016 foi realizada terçafeira, dia 13. A posse será dia 7 de dezembro.
Tiago vai suceder a biomédica Neide
Gutiyama que atualmente também é diretora da Escola Técnica Estadual (ETEC) de
Piedade. “Pelo fato de eu estar trabalhando
em Piedade não consigo dar a dedicação
quase exclusiva ao Banco de Alimentos,
como ele merece”, afirmou.
Neide, no entanto, continuará contribuindo voluntariamente com o Banco de
Alimentos que, até o final deste ano, deverá ganhar uma extensão em Piedade.

Atualmente, o Banco de Alimentos
atende mais de 100 instituições filantrópicas, que por sua vez assistem a mais de 20
mil sorocabanos carentes.
Metas
Alguns dos desafios da nova diretoria
do “Banco” são ampliar as parcerias que
financiam a ONG e ir além do trabalho
de coleta e distribuição de alimentos, aumentando sua participação no processo
de educação para a segurança alimentar.
“Queremos assumir essa responsabilidade,
oferecendo cursos e campanhas para a população”, antecipa.
O Banco de Alimentos fica na rua Terêncio Costa Dias, nº 300, Parque Santa
Isabel, no pavilhão administrativo da Ceagesp. Tel. (15) 3417-4722.
Arquivo SMetal / Foguinho

Foguinho

Metalúrgico é eleito presidente
do Banco de Alimentos de Sorocaba

