
Na noite de terça-feira, 
dia 11, os ganhadores dos 
três sorteios da segunda 
fase da campanha “Cate-
goria Premiada” receberam 
seus prêmios na sede do 
Sindicato em Sorocaba. Os 
sorteios foram realizados 
pela Loteria Federal. O me-
talúrgico Roberto Wagner 
Pires [foto], da Schaeffler, 
levou para casa um Fiat 
Uno Vivace. Em agosto 
outros 15 sócios sorteados 
receberam seus prêmios na 
primeira fase da campanha. 
Além do carro foram sor-
teados motos, TVs, note-
books e pacotes de viagem 
para Fortaleza.
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Metalúrgico assume presidência 
do Banco de Alimentos

Natal Sem Fome arrecada 
alimentos e brinquedos até dia 19

Final da Taça Papagaio 
acontece no domingo

Lupatech transfere fábrica de 
Iperó para Nova Odessa
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 Prêmios são entregues aos sorteados

No dia 7 tomou posse a nova di-
retoria do Banco de Alimentos de So-
rocaba. O dirigente sindical Tiago do 
Nascimento assumiu a presidência. 
Durante a posse, uma homenagem à 
ex-presidente da entidade, Neide Gu-
tiyama (na foto com Tiago), emocio-
nou os convidados.

A equipe da Apex Tool Group en-
frenta o time da Teforja Entre Amigos 
neste domingo, dia 16, às 15h, na gran-
de final da 8ª Taça Papagaio de Futebol 
de Salão. O jogo será no Clube de Cam-
po do Sindicato, que fica na Av.Victor 
Andrew, 4.100, no Éden. A Taça Papa-
gaio teve 40 equipes inscritas.

A Lupatech, fabricante de válvulas 
instalada em Iperó, está transferindo 
sua produção para Nova Odessa. Parte 
dos 180 trabalhadores será dispensa-
da este mês. Os demais, em março de 
2013. A empresa alega que Iperó não 
oferece condições para a permanência 
da fábrica na cidade.

Confira nesta edição um caderno com os fatos mais 
marcantes para a categoria metalúrgica em 2012, tanto do 
ponto de vista dos acontecimentos nas fábricas quanto na 
sociedade, por meio da prática do sindicalismo cidadão.

As campanhas Natal Sem Fome de Sorocaba e de Piedade pedem doações em alimentos da cesta básica, produtos 
de cesta natalina, brinquedos (novos ou usados) e livros infantis. O objetivo este ano é atender às crianças de 
comunidades carentes. Em Iperó, o Natal Sem Fome pede doações somente em alimentos da cesta básica.

Decisão
Confirmado: 

Tecsis não é mais 
metalúrgica
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A nossa luta de cada dia
Inúmeras con-

quistas e também di-
ficuldades e desafios 
preencheram o ano de 
2012 que, agora, che-
ga ao seu final. A luta 
dos trabalhadores e do 
movimento sindical 
como um todo, por 
melhores condições 
na fábrica – e em toda 
a sociedade -, porém, 
é contínua e não finda 
com o término do ano 
letivo. Afinal, se para 
Marx as revoluções 
são a locomotiva da 
história, elas se fazem 
diariamente, com mo-
bilização e consciên-
cia da classe trabalha-
dora. 

E com respeito à 
importância da histó-
ria, como ferramenta 
de construção de pa-
tamares mais justos, a 
última edição da Fo-
lha Metalúrgica traz, 
em 12 páginas, uma 
abrangente retrospec-
tiva, que destaca os 
principais fatos para 
a nossa categoria ao 
longo de 2012. 

Com orgulho li-
deramos, no primeiro 
semestre desse ano, 
uma grande mobiliza-
ção em prol da cons-
trução de um hospital 
público municipal de 
Sorocaba. Com bons 
olhos, comemoramos 
a chegada da Toyota 
que, além de empre-
gar centenas de com-

mos as diversas me-
didas tomadas pela 
presidenta Dilma 
Rousseff para afas-
tar a crise econômica 
que assola a Euro-
pa e, mais uma vez, 
não bateu em nossas 
portas. E celebramos 
o lançamento do li-
vro “Companheiros”, 
do jornalista Carlos 
Araújo, que conta em 
detalhes a história do 
nosso Sindicato.

Também juntos, 
com sede de esporte 
e cultura, curtimos o 
Torneio de Inverno e a 
Taça Papagaio de Fut-
sal, o Rock dos Meta-
lúrgicos e, com muita 
festa, comemoramos 
o Dia do Trabalhador. 
E para que todos os 
dias sejam dias com 
motivos para come-
morarmos, lutamos 
intensamente por me-
lhorias na área da saú-
de, dentro e fora da 
fábrica, e, claro, por 
uma campanha sala-
rial que atendesse às 
nossas justas reivindi-
cações. 

Enfim, 2012 foi 
um ano marcado por 
várias conquistas e 
tantas outras dificul-
dades. Mas, principal-
mente, e com orgulho 
para nós, trabalhado-
res metalúrgicos, foi 
repleto de lutas que 
com coragem são en-
frentadas diariamente. 

panheiros, chega a So-
rocaba atendendo a uma 
das mais importantes 
reivindicações defen-
didas pelo movimento 
sindical: a jornada de 
40 horas. 

Por muitas vezes, in-
felizmente, lamentamos 
acidentes de trabalho e 
de lesões ocupacionais, 
assim como repudiamos 
decisões irresponsáveis 
como a do governador 
Geraldo Alckmin, de 
vetar o projeto de lei 
do deputado estadual  
Hamilton Pereira que 
cria o programa de bus-
ca a pessoas desapare-
cidas no estado de São 
Paulo, ou a do prefeito 
Vitor Lippi de, no calar 
da noite, demolir o pré-
dio que abrigou a pri-
meira escola infantil da 
cidade. 

Ao longo de 2012 
também testemunha-

Se para Marx as 
revoluções são 
a locomotiva 
da história, 

elas se fazem 
diariamente, 

com mobilização 
e consciência 

da classe 
trabalhadora

O Grupo 10 (iluminação, equipa-
mentos odontológicos, entre outros) 
assinou a Convenção Coletiva anual 
com a Federação Estadual dos Me-
talúrgicos da CUT (FEM) no último 
dia 30. O acordo garante reajuste sa-
larial de 8%, sendo 7% retroativos a 
setembro e 1% em março de 2013. 
A convenção estadual não interfere 
em nada nos acordos já firmados na 
região de Sorocaba, meses antes, 
que garantem o reajuste de 8% nos 
salários dos metalúrgicos.

A campanha salarial no estado 
está emperrada desde antes da data- 
base da categoria, que venceu dia 
1º de setembro. Por isso, a própria 
FEM orientou os sindicatos filia-

dos - como é o caso de Sorocaba 
- a firmarem acordos por fábrica. 
Por meio dessas negociações e mo-
bilizações locais, mais de 90% dos 
metalúrgicos da região de Sorocaba 
garantiram o aumento salarial de 
8%, em todos os grupos patronais, 
antes da assinatura dos acordos es-
taduais com os patrões.

As empresas metalúrgicas no es-
tado estão distribuídas em sete gru-
pos de negociação na Fiesp (Federa-
ção das Indústrias de SP): G2, G3, 
G8, G10, Estamparias, Fundições e 
Montadoras. Dessas, apenas o G3 
(autopeças, forjarias e parafusos) 
ainda não assinou o acordo com a 
FEM/CUT.

Dois dirigentes sindicais metalúr-
gicos de Sorocaba, Leandro Candido 
Soares e Sílvio Luiz Ferreira da Silva, 
participaram, de 26 a 30 de novem-
bro, do Intercâmbio Sindical Interna-
cional para Jovens Trabalhadores da 
América Latina e Alemanha, realiza-
do em Praia Grande-SP.

O encontro foi organizado pela In-
dustriALL Global Union – a entidade 
sindical internacional que congrega 
as entidades sindicais de trabalhado-
res dos setores metalúrgicos, químico 
e têxtil –, em parceria com a Funda-
ção Friedrich Ebert. 

O intercâmbio teve participação de 
40 jovens de nove países: Brasil, Ar-
gentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Co-
lômbia, Peru, Nicarágua e Alemanha.

Exemplos
Leandro Soares, que é secretário 

da Juventude da Confederação Nacio-

Jovens metalúrgicos de oito sin-
dicatos, incluindo Sorocaba, parti-
ciparam, no dia 30, do 3º Encontro 
da Juventude Metalúrgica da FEM-
-CUT/SP, realizado na sede da FEM, 
em São Bernardo do Campo e que 
abordou o tema “Juventude e as Re-
des Sociais”.

O Secretário da Juventude da 
Federação, Luciano da Silva, o Tre-
membé, afirmou no encontro que os 
jovens devem acessar e divulgar as 
redes sociais e os sites do “bem” que 
são parceiros da CUT e dos movimen-
tos sociais. Ele admitiu que a “direita” 
investe mais nesse tipo de comunica-
ção, mas que a “esquerda” tem que 

Intercâmbio reúne  
jovens de nove países

Jovens metalúrgicos  
debatem redes sociais

G10 assina convenção  
coletiva com a FEM

nal dos Metalúrgicos da CUT (CNM), 
afirmou que, no encontro, foi possível 
constatar as diferentes realidades sin-
dicais nos países participantes. 

Leandro destacou, como exem-
plo negativo, a prática antissindical 
e repressiva na Colômbia – com as-
sassinatos de dirigentes sindicais – e, 
no aspecto positivo, o grau de orga-
nização sindical dos trabalhadores 
na Alemanha. “São dois extremos de 
cotidiano no movimento sindical”, 
afirmou.

começar a investir mais também.
Até fevereiro, os participantes do 

encontro vão responder a uma pes-
quisa, elaborada pelo Dieese, sobre 
os sites e redes sociais mais aces-
sados pelos jovens metalúrgicos de 
suas regiões.
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Luciano da Silva, secretário da juventude da FEM/CUT

Leandro Soares, secretário da juventude da CNM/CUT
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Cipeiro lesionado é 
reintegrado à Iperfor

Lupatech fecha em Iperó para  
reabrir em Nova Odessa

Depois de dois anos e dois meses 
afastado da fábrica, o metalúrgico 
Willians Fagundes foi reintegrado à 
Iperfor, em Iperó, no último dia 30. À 
época da demissão, em 2010, ele era 
cipeiro e havia retornado de um afas-
tamento pelo INSS, por causa uma 
lesão na coluna.

Por determinação do INSS, Fa-
gundes teria de retornar ao trabalho 
em outra atividade que não agravasse 
sua lesão, mas o remanejamento de 

função foi negado pela empresa.
Impossibilitado de continuar exer-

cendo a função de operador de máqui-
nas, Fagundes foi demitido por “justa 
causa” pela Iperfor.

O departamento jurídico do Sin-
dicato dos Metalúrgicos entrou com 
uma ação judicial que pediu a reinte-
gração do trabalhador. Em novembro 
deste ano, a Justiça de Trabalho de 
Sorocaba decidiu pela reintegração 
de Fagundes, no setor de engenharia.

A Lupatech, instalada em Iperó, 
vai transferir a fábrica para o muni-
cípio de Nova Odessa-SP (113 km 
de Sorocaba), até o final de março 
de 2013. A empresa alegou ao Sin-
dicato dos Metalúrgicos que não é 
mais “viável” continuar em Iperó 
sua produção de válvulas, que ela 
fornece principalmente para a Pe-
trobras.

A maior parte dos 180 trabalha-
dores da Lupatech (antiga Tecval) 
deixará a fábrica dia 31 de dezem-

bro. Alguns funcionários, no en-
tanto, ficarão na empresa até 31 de 
março, quando serão entregues os 
últimos pedidos. Em Nova Odessa 
a empresa vai ser chamar MNA. 

O Sindicato negociou com a em-
presa um pacote de benefícios aos 
funcionários, que inclui pagamento 
de salário adicional na rescisão e 
extensão de vale-compra e convê-
nio médico aos demitidos por até 
cinco meses, dependendo da data 
de desligamento da empresa.
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Justiça determinou reintegração de Willians Fagundes, agora no setor de engenharia

Empresa alegou que ficar em Iperó não é mais “viável”

IPERÓ

ECONOMIA

Dilma prorroga Programa de 
Sustentação do Investimento
A presidenta Dilma Rousseff 

(PT) anunciou no dia 5, durante a 
abertura do 7º Encontro Nacional da 
Indústria, promovido pela Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI) 
em Brasília, a prorrogação do Pro-
grama de Sustentação do Investi-
mento (PSI) para 2013.  “Ampliare-
mos os recursos para mais de R$ 80 
bilhões”, disse. 

À tarde, o ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, apresentou detalhes 
da prorrogação do PSI, implantado 
por meio do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), até o fim de 2013. Segun-
do Mantega, o banco público terá R$ 
85 bilhões para emprestar no próxi-
mo ano por meio deste programa, e 
outros R$ 15 bilhões serão repassa-
dos a bancos privados e públicos. 
Esses recursos, com juros subsidia-
dos, deverão ser destinados pelos 

bancos para financiar investimentos 
no setor produtivo brasileiro.

Além disso, o ministro também 
anunciou que a Taxa de Juros de 
Longo Prazo (TJLP), que serve de 
referência para os empréstimos do 
BNDES, recuará de 5,5% para 5% 
ao ano no primeiro trimestre do ano 
que vem. 

Pronatec
Ainda durante o evento da CNI, 

Dilma assinou a medida provisória 
que amplia o alcance do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Téc-
nico e Emprego (Pronatec). Com 
isso, quem já concluiu o ensino mé-
dio em escolas públicas poderá se 
matricular gratuitamente em cursos 
técnicos oferecidos pelas institui-
ções parceiras do programa, entre 
elas o Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (Senai). Além do anúncio de mais investimentos à indústria, a presidenta anunciou ampliação do programa de ensino técnico
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Flávio Alegretti toma posse  
como novo presidente do TRT

Centrais pedem audiência para 
discutir fator previdenciário

O desembargador Flávio 
Allegretti de Campos Coo-
per tomou posse no último 
dia 7 como presidente do 
Tribunal Regional do Traba-
lho da 15ª Região, em Cam-
pinas, que abrange a região 
de Sorocaba. Flávio Cooper 
foi eleito dia 4 de outubro.

O presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Soroca-
ba, Ademilson Terto da Sil-
va, e o coordenador jurídico 
da entidade, Imar Eduardo 
Rodrigues, participaram da 
solenidade de posse, junta-
mente com o deputado es-
tadual sorocabano Hamilton 
Pereira (PT).

Além do presidente do 
Tribunal, tomaram posse na 
semana passada Fernando da 
Silva Borges, vice-presiden-
te administrativo; Henrique 
Damiano,vice-presidente 

Centrais sindicais esperam 
ser recebidas até o dia 17 de 
dezembro pela presidenta Dil-
ma Rousseff (PT) para pedir 
que o governo ponha em vo-
tação ainda este ano uma pro-
posta que cria uma alternativa 
ao fator previdenciário, fór-
mula atualmente usada para 
calcular as aposentadorias.

O pedido de audiência foi 
entregue no último dia 4 e é 
assinado por dirigentes da 
Central Única dos Trabalha-
dores (CUT), Força Sindical, 
Central dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras do Brasil 
(CTB), União Geral dos Tra-
balhadores (UGT) e da Nova 
Central Sindical de Trabalha-
dores (NCST).

As centrais querem o fim 
do fator previdenciário e es-
tão unidas em torno de uma 
emenda substitutiva ao proje-
to que cria a chamada Regra 
85/95, em que o cálculo da 
aposentadoria passa a levar 
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Em outubro, o desembargador Flávio Alegretti visitou o Sindicato dos Metalúrgicos

Sindicalistas querem reunião com a presidenta Dilma ainda neste ano

JUSTIÇA

judicial; Eduardo Zanella, 
corregedor regional e José 
Pittas, vice-corregedor. Sa-
muel Hugo Lima e Tereza 
Gemignani foram empossa-
dos, respectivamente, como 
diretor e vice-diretora da Es-

cola Judicial do TRT.
No final de outubro 

Flávio Allegretti havia visita-
do o Sindicato dos Metalúr-
gicos de Sorocaba para co-
nhecer o trabalho da entidade 
na região.

em conta a soma da idade 
com o tempo de contribuição 
até chegar a 85 para mulheres 
e 95 para homens. A regra in-
tegra um substitutivo que está 
na Comissão de Finanças e 
Tributação da Câmara e que 
nunca foi votado.

“A proposta é fundamen-
talmente melhor do que a que 
existe hoje, com a existência 
do fator [previdenciário] que 

Sindicato pede que 
metalúrgicos doem sangue

Duas fábricas entraram em 
greve nesta quarta-feira

Tecsis é uma empresa  
química, decide Justiça

Sensibilizados com o jo-
vem Gabriel Malmagro da 
Motta, 25 anos, filho do me-
talúrgico Antonio Rodrigues, 
da Iperfor, de Iperó, que sofre 
de insuficiência renal crônica 
e semanalmente é submetido 
a sessões de hemodiálise, o 
Sindicato dos Metalúrgicos 
está pedindo para que a ca-
tegoria se sensibilize e doe 
sangue ao Hemonúcleo de 
Sorocaba para reposição do 
estoque, que é baixo nesta 
época do ano.

 “O Hemonúcleo de So-
rocaba atende toda a região, 
então sempre precisa de do-

ações”, comenta Nonato Nu-
nes, funcionário do Sindicato 
em Iperó.

Para doar, basta estar em 
boas condições de saúde, ter 
entre 16 e 67 anos, pesar mais 
de 50 quilos e levar docu-
mento de identidade original 
com foto. 

O Hemonúcleo Sorocaba 
fica na Avenida Comendador 
Pereira Inácio, 564, ao lado 
do Hospital Leonor Mendes 
de Barros, no bairro Jardim 
Vergueiro, e funciona de se-
gunda a sábado das 7h30 às 
12h30. O telefone do Hemo-
núcleo é (15) 3332-9122.

Metalúrgicos de duas em-
presas de Sorocaba, Johnson 
Controls e Arthur Klink, pa-
raram a produção na manhã 
desta quarta-feira, dia 12, 
devido a atrasos em PPR e 
salários. Na Johnson, o pro-
blema foi quanto ao valor da 
segunda parcela da Partici-
pação nos Resultados (PPR), 
que está abaixo da expectati-
va dos trabalhadores. 

Já a Arthur Klink acumula 
atrasos no pagamento do sa-

lário de novembro e na pri-
meira parcela do 13º salário, 
além de atrasos de até quatro 
anos nos depósitos do FGTS.

Até o fechamento desta 
edição, na noite do dia 12, as 
negociações entre o Sindica-
to e as empresas estavam em 
andamento. Na manhã do dia 
13 haverá assembleias de tra-
balhadores para votar eventu-
ais propostas de acordos ou 
pela continuidade da parali-
sação.

Depois de mais de seis anos 
de batalha judicial, a Justiça de-
terminou que a Tecsis, que pro-
duz pás eólicas em Sorocaba, é 
do ramo químico, portanto, os 
cerca de 7 mil metalúrgicos da 
empresa devem deixar de fazer 
parte da nossa base sindical. O 
prazo para recursos terminou 
na semana passada.

De acordo com o presiden-
te do Sindicato dos Metalúr-
gicos de Sorocaba e Região, 
Ademilson Terto da Silva, a 
decisão de não ingressar com 
recursos à decisão foi tomada 
para não prejudicar os funcio-
nários da Tecsis. “Um recurso 
seria apenas para protelar a si-
tuação e levar ainda mais inse-
gurança para os trabalhadores 

que são os maiores prejudica-
dos em situações como essas”, 
declarou.

A subseção do Dieese tem 
um estudo pronto que mostra 
um crescimento da categoria 
metalúrgica na região, que ha-
via saltado de 46 mil para 50 
mil trabalhadores nos últimos 
meses. Com a decisão da Justi-
ça sobre a Tecsis, o número de 
metalúrgicos cai para 43 mil na 
região.

Na próxima semana o Sin-
dicato dos Metalúrgicos irá 
distribuir um informativo aos 
trabalhadores da Tecsis com 
mais detalhes sobre a decisão 
judicial e sobre a situação dos 
sindicalizados metalúrgicos 
daquela empresa.

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

foi colocado no governo [do 
então presidente] Fernando 
Henrique Cardoso. O melhor 
dos mundos para nós era aca-
bar com o fator. Como não es-
tamos conseguindo fazer isso, 
resolvemos dar um voto de 
confiança à negociação para 
que se tenha a diminuição de 
perdas dos trabalhadores”, 
afirmou o presidente da CUT, 
Vagner Freitas.



CATEGORIA PREMIADA

Metalúrgicos sorteados 
recebem prêmios

Na noite desta terça-feira, 
dia 11, os ganhadores dos três 
sorteios da segunda fase da 
campanha Categoria Premiada 
estiveram na sede do Sindicato 
em Sorocaba para receberem 
seus respectivos prêmios. 

O metalúrgico Roberto 
Wagner Pires, da Schaeffler, 
faturou no sábado, dia 8, o pri-
meiro prêmio e levou para casa 
um Fiat Uno Vivace, 0km.

“Além de atrair novos só-
cios, a campanha teve como 
objetivo premiar os metalúrgi-
cos que contribuem com a orga-
nização da categoria, em busca 
de novos avanços trabalhistas 
e sociais, nas fábricas e na so-
ciedade”, disse o presidente do 
Sindicato, Ademilson Terto da 
Silva.

Confira na tabela ao lado 
quem foram os ganhadores.

Colônia de férias abre  
vagas para fevereiro

Tecforja e Apex são  
finalistas da Taça Papagaio

Sócios e dependentes interessa-
dos em se hospedar na colônia de 
férias do Sindicato dos Metalúrgicos 
na Ilha Comprida deverão fazer suas 
inscrições entre os dias 7 e 15 de ja-
neiro. O sorteio das vagas ocorre no 
dia 17, às 19h, na sede sindical em 
Sorocaba. 

Para se inscrever o sócio deve 
comparecer pessoalmente na sede de 
Sorocaba, que fica na rua Júlio Han-
ser, 140, Lajeado, perto da rodoviá-
ria 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.

Já o prazo para as inscrições para 
vagas em janeiro terminou nesta 
quarta-feira, dia 12 e o sorteio acon-
tece nesta sexta-feira, dia 14.

A colônia de férias dos metalúr-
gicos conta com 31 apartamentos e 
infraestrutura com churrasqueira e 
piscina. Mais informações podem 
ser obtidas pelos telefones: (15) 
3334-5443 ou (15) 3334-5400.

Dois jogos realizados no último 
sábado, dia 8, definiram os finalis-
tas da 8ª Taça Papagaio de Futsal 
do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Sorocaba. A equipe da Apex Tool 
Group eliminou o time da B´Four 
Vila Haro pelo placar de 4 a 1 e vai 
jogar a partida final, no domingo, 
dia 16, às 15h, contra o elenco da 
Teforja Entre Amigos, que derro-
tou a Alutal também pelo placar de 
4 a 1.

A equipe da Tecforja foi campeã 
da Taça Papagaio 2011 e chega à 
final nesta temporada com a de-
fesa menos vazada. Os jogadores 
Carlos e Cleber dividem a segunda 
colocação na artilharia, ao lado de 
Marcelo, da Apex. Bruno Vinícius 
da B´Four desponta isolado na arti-
lharia, com 8 gols marcados.

Quarenta equipes
A 8ª Taça Papagaio de Futsal 

teve, ao todo, 40 equipes inscritas 
divididas em oito chaves. O torneio 
é realizado pelo Sindicato dos Me-
talúrgicos de Sorocaba e Região e 
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Inscrições devem ser feitas entre os dias 7 e 15 de janeiro

Decisão acontece neste domingo, dia 16, às 15 horas

tem o apoio da Liga Votorantinese de 
Futsal (Livofus).

A Taça Papagaio homenageia o 
sindicalista Reinaldo de Paula Mo-
reni, morto em acidente de carro em 
2006.  

1º SORTEIO - 01/12

1º prêmio (Moto)
Eliel Aves Sales
Empresa: Toyota

2º prêmio (Viagem)
Anderson Minelli
Empresa: Metso  
Equipamentos

3ºPrêmio (TV 42“)
Cláudio Vaz
Empresa: Metalac 

4º Prêmio (Notebook)
James Domingues
Empresa: Edscha

5º Prêmio (Notebook)
Samuel Miguel da Silva
Empresa: Narfoc

2º SORTEIO - 05/12

1º premio (Moto) 
Danilo Silva Xavier de Camargo 
Empresa: Açotrim

2º premio (Viagem) 
Roberto Bezerra de Alcântara
Empresa: BBF

3º prêmio (TV 42”)
Francisco das Chagas Souza 
Empresa: Y.K.K.  (Alumínio) 
 

4º prêmio (TV 42”)
Ester Correa da Silva 
Empresa: Tecsis

5º prêmio (Notebook) 
Ataíde Rosa da Cruz
Empresa: Tecsis 

3º SORTEIO  - 08/12

1ºprêmio (Carro Fiat Uno 0k)
Roberto Wagner Pires
Empresa: Schaeffler

2º prêmio (TV 42”)
Jocivaldo Alves
Empresa: Arthur Klink

3º prêmio (TV 42”)
Neuton Amilton Olivia
Empresa: ZF Brasil

4º prêmio (Notebook)
João Evangelista de Macedo
Empresa: Jaraguá

5º prêmio (Notebook)
Leandro Rodrigues
Empresa: Tecsis
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Roberto Wagner Pires, trabalhador do Grupo Schaefller, ganhador do carro

Ataide Rosa da Cruz, da Tecsis

Danilo de Camargo, da Açotrim Piedade

Anderson Minelli, da Metso Equipamentos

Samuel Miguel da Silva, da Narfoc

Ester Correa da Silva, da Tecsis

James Domingues, da Edscha
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Solenidade oficializa nova
gestão do Banco de Alimentos
Cerca de 200 pessoas participaram, na 

última sexta-feira, dia 7, da solenidade de 
posse da nova diretoria do Banco de Ali-
mentos de Sorocaba. A solenidade foi mar-
cada pela emoção, com uma homenagem 
prestada à presidente do Banco de Alimen-
tos por três gestões consecutivas, a biomé-
dica Neide Gutiyama, diretora da Escola 
Técnica Estadual de Piedade e que está aju-
dando a implantar o Banco de Alimentos 

Piedade ganha seu Banco
de Alimentos nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, dia 14, às 16h, 
será inaugurado o Banco de Ali-
mentos de Piedade, no bairro Liber-
dade, ao lado do clube Kai-Kan. A 
instituição será vinculada ao Banco 
de Alimentos de Sorocaba, que teve 
sua nova diretoria empossada no 
dia 7 (veja acima).

Foram quatro anos de busca 
por parceiros e providências jurí-
dicas para viabilizar o Banco de 
Alimentos de Piedade, que vai re-
colher a produção excedente dos 
agricultores, selecionar, higienizar 
e distribuir os alimentos a entida-
des assistenciais, que farão com 
que os produtos cheguem à mesa 

das famílias carentes.
O “Banco” conta com o apoio 

do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Sorocaba e Região, Escola Técnica 
de Piedade, Prefeitura Municipal de 
Piedade, empresas e associações fi-
lantrópicas.

“Além de reaproveitar e distri-
buir os alimentos, a entidade terá 
como missão conscientizar a socie-
dade sobre o combate ao desperdí-
cio de alimentos e os benefícios de 
uma alimentação saudável e segu-
ra”, explica o vereador Geraldinho, 
um dos idealizadores do “Banco”.

A inauguração nesta sexta-feira 
será aberta ao público.

naquela cidade. “Os resultados que conse-
guimos até aqui não são só meus. São frutos 
do trabalho e da dedicação de muita gente”, 
disse, emocionada.

Quem assume a presidência do Banco 
para a gestão 2013-2016 é o metalúrgico 
Tiago Almeida do Nascimento. “Sei que é 
um desafio enorme suceder esse trabalho 
brilhante, que ajuda tanta gente. Eu agra-
deço a confiança de todos para prosseguir 
nesse trabalho que, o mais importante, é o 
combate à fome”, afirmou Tiago.

Além de metalúrgicos, parceiros da 
ONG e representantes de entidades atendi-
das pelo Banco de Alimentos, também par-
ticiparam do evento, realizado no auditório 
do Sindicato, o deputado estadual Hamilton 
Pereira (PT), a professora e ex-deputada 
federal Iara Bernardi e o ex-presidente do 
Sindicato e um dos idealizadores do Banco 
de Alimentos, Carlos Roberto de Gáspari.

O Banco de Alimentos de Sorocaba 
é uma organização não-governamental 
(ONG) e atende mais de 100 instituições fi-
lantrópicas, que por sua vez assistem a mais 
de 20 mil sorocabanos carentes. A biomédica Neide Gutiyama presidiu o Banco de Alimentos de Sorocaba por três gestões

Neide continuará na diretoria da ONG que, a partir de 2013, será 
presidida pelo diretor metalúrgico Tiago Almeida do Nascimento
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Noite de autógrafos
fica para o início de 2013Sindicato fecha para férias 

coletivas, mas manterá plantão

FIM DE ANO

Em virtude das férias coletivas de grande 
parcela dos metalúrgicos, as sedes regionais 
do Sindicato dos Metalúrgicos vão ficar fe-
chadas entre o final de dezembro e o início 
de janeiro. A sede de Sorocaba, porém, terá 
plantão para emissão de carteirinhas de só-
cios e dependentes.

A Sede de Sorocaba fecha no dia 21 de 
dezembro ao meio-dia e retorna às ativida-
des normais no dia 14 de janeiro. O plantão 
para emissão das carteirinhas, no entanto, 
vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 12h e das 13h30 às 18h, exceto no 
Natal e Ano Novo.

Já as sedes regionais do Sindicato, em 

Iperó, Araçariguama e Piedade, ficarão fe-
chadas entre os dias 17 de dezembro e 16 
de janeiro.

Clube e colônia
O Clube de Campo do Sindicato, que fica 

na avenida Victor Andrew, 4.100, no Éden, 
estará fechado na sexta-feira, dia 21. Nos 
demais dias, abrirá normalmente para sócios 
e dependentes, entre quarta a domingo, das 
9h às 18h.

A colônia de férias também funcionará 
normalmente nos próximos meses, mas a 
ocupação é restrita aos sócios sorteados para 
as vagas.

Foi cancelada a noi-
te de autógrafos do livro 
Companheiros, de Car-
los Araújo, marcada para 
esta sexta-feira, dia 14, 
na sede do Sindicato dos 
Metalúrgicos em Soroca-
ba. No início de 2013, a 
editora Loja de Ideias e 
o Sindicato vão divulgar 
noites de autógrafos não 
apenas em Sorocaba, mas 
em várias outras cidades 
da região.

A organização decidiu 
cancelar o evento desta 
sexta devido à extensa 
agenda de final de ano, 
tanto das instituições en-
volvidas na produção do 

livro quanto do público. 
“Teríamos pouco tempo 
para preparar e divulgar 
amplamente o evento. E 
a qualidade da obra de 
Araújo merece uma ati-
vidade marcante, bem 
planejada”, afirma Ade-
milson Terto da Silva, 
presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos, institui-
ção que tem sua história 
contada no livro “Compa-
nheiros”.

O livro, de 355 pági-
nas, pode ser encontrado 
na sede do Sindicato em 
Sorocaba, ao preço pro-
mocional de R$ 20. Tele-
fone (15) 3334-5400.

O Clube de Campo estará fechado no próximo dia 21. Nos demais dias, sempre de quarta a domingo, terá funcionamento normal
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Campanha Natal Sem Fome
arrecada doações até dia 19

SOLIDARIEDADE

As campanhas Natal Sem Fome 
de Sorocaba e de Piedade continuam, 
até o dia 19 de dezembro, recebendo 
doações em alimentos da cesta bási-
ca (arroz, feijão, latarias), produtos 
de cesta natalina (panetone, torrone, 
doces), brinquedos e livros ou revis-
tas infantis.

O tema do Natal Sem Fome de 
Sorocaba e de Piedade este ano é 
“Alimentando Sonhos”. Segundo a 
coordenação da campanha, “o obje-
tivo é resgatar o direito das crianças 
ao sonho de um futuro melhor”. Por 
isso neste final de ano as comuni-
dades carentes contempladas pela 
campanha vão receber um kit com 

alimentos, brinquedos e livros desti-
nados às crianças, além dos tradicio-
nais alimentos da cesta básica.

As campanhas realizadas em So-
rocaba e Piedade são coordenadas 
pelo Sindicato dos Metalúrgicos, 
Banco de Alimentos e Ciesp. Os kits 
serão distribuídos aos carentes a par-
tir de 19 de dezembro.

Em Sorocaba, a campanha Natal 
Sem Fome, pioneira na região, com-
pleta 19 anos consecutivos em 2012.

Mais informações pelos telefo-
nes: Sorocaba: (15) 3334-5409; ou 
Piedade: (15) 3344-2362.

Iperó
A sede do Sindicato dos Metalúr-

gicos de Iperó também realiza a cam-
panha Natal Sem Fome 2012, mas 
no formato tradicional, recebendo 
doações somente em alimentos não- 
perecíveis da cesta básica.

Em Iperó informações podem 
ser obtidas pelo telefone (15) 3266-
1888, ou na sede, que fica na rua Sa-
muel Domingues, 47, Centro. Além de alimentos da cesta básica e produtos natalinos, campanha está arrecadando brinquedos e livros infantis
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