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Dia Nacional de Lutas em Sorocaba
reuniu mais de 15 mil trabalhadores
O Dia Nacional de Lutas em Sorocaba, no
dia 11, reuniu mais de 15 mil trabalhadores,
segundo a organização das manifestações;
e não apenas 3 mil, como afirmaram alguns
órgãos de imprensa. O cálculo dos organizadores leva em conta os mais de 300 ônibus

que levavam trabalhadores para as fábricas
e que pararam no Parque das Águas, no período da manhã, para que os passageiros pudessem descer e participar da primeira manifestação do dia.
Após o ato no Parque, o Dia de Lutas

Metalúrgicos terão
escolinha de futebol
no Clube de Campo
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Deputado Hamilton
Pereira completa
18 anos de mandato

em Sorocaba teve ainda uma passeata da
avenida Dom Aguirre até o centro de Sorocaba, uma segunda passeata à noite e um
protesto, também à noite, em frente à Urbes,
empresa que gerencia o transporte coletivo
PÁG.3
em Sorocaba.
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Bauma, Prysmian
e FEP fecham
acordo de PPR
PÁG.3

VIDEOGAME

6º Futgame tem
inscrições abertas
até sexta, dia 19
PÁG.4

ESPORTE

A formação de um Conselho Político com 350 pessoas de 49
cidades marcou o aniversário de 18 anos de mandato do deputado estadual metalúrgico Hamilton Pereira, no último sábado,
dia 13. O encontro foi realizado no Centro Arquidiocesano de
Sorocaba e incluiu o lançamento de uma revista com o balanço
dos cinco mandatos consecutivos do deputado sorocabano. PÁG.2

O Clube de Campo dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região,
no Éden, está com inscrições abertas para as primeiras turmas da
escola de futebol do sindicato da categoria. As aulas serão para
crianças de 6 a 14 anos. Haverá vagas também para não metalúrgicos. O professor será o ex-volante Marcelo Lopes, que já atuou
em times como Guarani, Fortaleza e XV de Piracicaba. PÁG.4

Com 28 times, tem
início o Torneio de
Futsal de Inverno
PÁG.4
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Deputado Hamilton
forma conselho para
acompanhar seu mandato

Hamilton passa
imune a quaisquer
críticas, pois sua
conduta e sua
trajetória na vida
pública sempre
dignificaram os
votos recebidos
pela classe
trabalhadora
Metropolitana de Sorocaba (RMS). Caso aprovada pelo governo do estado, a RMS facilitará a
implantação de políticas
regionais integradas em
áreas como transporte,
meio ambiente, educação, saúde entre outras.
Nesses 18 anos de
atuação na Assembleia
Legislativa, a postura ética e combativa de Hamilton o faz com que tenha
a admiração de seus aliados e, ao mesmo tempo,
o respeito de seus adversários.
Na condição de deputado estadual, a atuação
parlamentar de Hamilton
é centrada na Assembleia
Legislativa do Estado de
São Paulo, localizada na
capital. Mas ele nunca
se furtou de levar para
a Assembleia ou trazer
para Sorocaba o debate
de grandes temas nacionais, como as reformas
políticas e tributárias e
as grandes manifestações
populares ocorridas a
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partir de junho de 2013.
Aliás, em um momento em que parcela
da sociedade vai às ruas
para pedir moralização
dos agentes políticos,
Hamilton passa imune
a críticas sobre conduta
pessoal e compromisso
com a classe trabalhadora, pois sua trajetória
na vida pública é impecável. Ele sempre se demonstrou digno de cada
voto que recebeu.
A propósito, diversas lideranças políticas
presentes à reunião do
Conselho no último sábado defenderam a necessidade de contar com
a atuação e a seriedade
de Hamilton na Câmara Federal, em Brasília.
Hamilton não confirma
a hipótese de se candidatar à deputado federal
em 2014, mas a vontade expressada por muitos dos seus apoiadores
no evento certamente
deverá ser por ele avaliada.
É natural que, os
metalúrgicos que enxergam o orgulho que
é ter Hamilton como legítimo representante da
classe trabalhadora e da
região de Sorocaba na
Assembleia Legislativa
do Estado, deverão se
empenhar para que os
“projetos que mudam
vidas” do parlamentar
estadual, conforme sugere o título da revista
comemorativa lançada
no sábado, se tornem
ainda mais transformadores ao adquirirem
abrangência nacional.
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Na reunião do Conselho, dia 13, Hamilton comemorou 18 anos como deputado e destacou sua origem metalúrgica

O deputado estadual sorocabano Hamilton Pereira (PT) reuniu na
manhã de sábado, dia 13, o Conselho
Político que vai dar sugestões de atuação e prioridades para o seu mandato parlamentar. A reunião aconteceu
no auditório do Centro Arquidiocesano de Sorocaba e contou com a
participação de 350 pessoas de 49
cidades, a grande maioria da região
de Sorocaba.
O número de conselheiros ainda
poderá ser ampliado, conforme as reuniões descentralizadas do Conselho
forem acontecendo nos municípios
da região onde o deputado conta com
grupo de apoio.
A reunião do conselho também
marcou os 18 anos de mandato de Hamilton como deputado estadual. Ele
foi eleito pela primeira vez em 1994
e foi reeleito nos anos seguintes para
mais quatro mandatos consecutivos.
Em 2002, ao obter 132 mil votos de
eleitores paulistas, o sorocabano bateu
o recorde partidário de votação para
deputado estadual.
Outro destaque do evento foi o
lançamento da revista “Projetos que
Mudam Vidas”, que traz um balanço

das ações dos cinco mandatos de Hamilton na Assembleia Legislativa do
Estado (leia sobre a revista abaixo).
Origem operária
Antes de ser deputado, Hamilton
foi ferroviário e metalúrgico. Entre o
final dos anos 1980 e início dos anos
1990, ele foi diretor do Sindicato dos
Metalúrgicos, chegando à vice-presidência da entidade. Na reunião de sábado, o parlamentar petista fez questão de ressaltar, diversas vezes, suas
origens operárias.
Na mesa principal do evento, Hamilton Pereira esteve acompanhado
do secretário de Comunicação do PT
Nacional, Paulo Frateschi; do exprefeito de Osasco e pré-candidato à
presidência estadual do Partido, Emídio de Souza; do membro do Diretório
Estadual do PT, Antonio dos Santos;
da deputada federal Iara Bernardi; do
deputado estadual Marco Aurélio; do
prefeito de Salto, Juvenil Cirelli; do
coordenador da macrorregião Sorocaba do PT, Mauricio Ruiz; e do vereador Francisco França, de Sorocaba. O
cerimonial foi coordenado pela prefeita de Araçoiaba da Serra, Mara Melo.

Projetos que mudam vidas
A revista que traz um balanço dos
18 anos de mandato do deputado sorocabano e metalúrgico Hamilton Pereira, lançada no último sábado, dia 13,
no Centro Arquidiocesano de Sorocaba
(leia matéria acima), terá alguns exemplares disponíveis na sede do Sindicato, até o final desta semana.
A equipe que produziu a publicação
entrevistou autoridades, especialistas e
pessoas beneficiadas com projetos de
Hamilton, como o Escola da Família,
o Promedula, o Programa de Busca a
Pessoas Desaparecidas, o Centro de
Referência à Saúde do Trabalhador, a
valorização da agricultura familiar, entre outros.
A revista também traz uma reportagem sobre o projeto de criação da
Região Metropolitana de Sorocaba,

Jesus Vicente

Os 18 anos de atuação política do deputado estadual Hamilton
Pereira (PT), comemorado no último sábado,
dia 13, em uma reunião
do Conselho Político do
parlamentar (veja matéria nesta página), devem
ser motivo de orgulho
para toda a classe trabalhadora e moradores
da nossa região. Mais
ainda para os metalúrgicos, categoria da qual
Hamilton fez parte por
muitos anos, na qual foi
liderança sindical e da
qual o deputado jamais
se esqueceu. Pelo contrário, continua lutando
por ela e a defendendo
em todas as oportunidades possíveis.
Ex-dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos
de Sorocaba e Região e
sempre alinhado às causas de movimentos sociais populares, Hamilton é reconhecido por
seus pares por ser conciliador, mas também
por jamais abrir mão de
seus princípios éticos e
ideológicos.
Além disso, Hamilton sempre dedicou
atenção de seu mandato no auxílio aos municípios mais carentes
do estado, sem perder
de vista a necessidade
de garantir a qualidade
de vida nas cidades
maiores.
Uma das iniciativas
que tem dado destaque
recente ao parlamentar
metalúrgico e petista é o
projeto de lei, de sua autoria, que cria a Região
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Parlamentar metalúrgico

Mandato lançou revista com balanço da atuação de Hamilton

também de autoria de Hamilton, que
deve ser viabilizado até 2014, conforme conversas em andamento entre o
parlamentar, o governo do estado e o
governo de Sorocaba.
A revista tem 36 páginas e também
pode ser lida na página do deputado na
internet www.hamiltonpereira.org.br
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Dia de Lutas em Sorocaba teve
17 horas de manifestações

Organizadores demonstram que manifestação do dia 11 reuniu mais de 15 mil trabalhadores, e não 3 mil, como afirmaram alguns órgãos de imprensa

O Dia Nacional de Lutas
em Sorocaba, na quinta-feira,
11 de julho, teve 17 horas de
manifestações em defesa da
pauta de reivindicações da
classe trabalhadora.
Centrais sindicais e movimentos sociais se responsabilizaram pelas manifestações,
que ocorreram pacificamente.
O Dia de Lutas começou em
Sorocaba pouco antes das 4h30
da manhã, com uma manifestação no Parque das Águas, que
reuniu 15 mil trabalhadores, a
maioria metalúrgicos.
O número de participantes
toma como base os mais de
300 ônibus fretados por empresas que pararam no local.
Esses ônibus transportam pelo
menos 12 mil trabalhadores.
Além deles, também participaram do ato milhares de estudantes, membros de movimentos populares, sindicatos e
associações.
Passeata
As 9h40, os manifestantes saíram em passeata pela
Avenida Dom Aguirre. Horas

depois, no centro da cidade,
a passeata ganhou o apoio de
comerciários, bancários e vigilantes.
Após às 17h, ainda no centro, 250 manifestantes iniciaram uma nova passeata, que
percorreu cinco quilômetros
até a Urbes, empresa que gerencia o transporte coletivo em
Sorocaba, no Campolim.
Na Urbes, os manifestantes
gritaram palavras de ordem
pedindo transporte público
gratuito.
As 20h30, cerca de 100 manifestantes, a maioria estudantes, fecharam o cruzamento
das avenidas Washington Luiz
e Antonio Carlos Comitre. O
bloqueio se encerrou às 21h20;
17 horas depois da primeira
manifestação.
Participam do Dia de Lutas
em Sorocaba as centrais CUT,
Força Sindical, CTB, CSB,
Conlutas, Intersindical, Nova
Central e UGT; e diversos movimentos sociais, como o Levante Popular da Juventude,
ContraCatraca e Fórum Social
Sorocaba.

Acordos
garantem jornada
menor para
mais de 14 mil
trabalhadores
Apesar de a Proposta de
Emenda Constitucional (PEC)
231 que prevê a redução da
jornada de trabalho estar emperrada no Congresso há 18
anos, milhares de trabalhadores da base do Sindicato dos
metalúrgicos de Sorocaba e
Região já são beneficiados por
acordos que garantem jornada reduzida sem a diminuição
dos salários.
Atualmente, pelo menos 22
empresas já praticam jornada menor do que as 44 horas
semanais previstas pela Constituição. Alguns dos acordos
prevêem a redução para 40
horas de forma gradativa. Juntas, essas empresas empregam
mais de 14.400 trabalhadores.

A pauta da classe trabalhadora
Durante os protestos do período da manhã
do dia 11, em Sorocaba, dirigentes sindicais e
militantes sociais usaram o microfone do carro
de som dos metalúrgicos para pedir mobilização
dos trabalhadores em defesa das reivindicações
da classe, como a redução da jornada para 40 horas semanais, sem redução de salários.
As lideranças também pediram empenho da
classe trabalhadora em defesa da democracia,
pois grupos golpistas estariam usando a mídia para tentar desestabilizar o governo Dilma
Rousseff.
Confira abaixo a pauta de revindicações divulgada pelas centrais sindicais e movimentos
sociais de Sorocaba no último dia 11.

EMPRESAS

JORNADA

Atlanta

41h40min

- Fim do Fator Previdenciário;
- Jornada de 40 horas semanais, sem redução salarial;
- Reajuste digno para os aposentados;
- Mais investimentos em saúde, educação e segurança,
sendo 10% do PIB para educação pública e 10% do
Orçamento da União para a saúde pública;
- Transporte público de qualidade e por um plano
municipal de mobilidade urbana;
- Fim do Projeto de Lei 4.330, que amplia a terceirização;
- Reforma Agrária e Reforma Urbana;
- Pela democratização da mídia
- Reforma Política - Plebiscito já!
- Fim dos leilões do petróleo.

Dana

42h

Edscha

42h

Emerson

40h

Etirama

42h

FL Smidth

40h

Grupo Schaeffler

42h

Grupo ZF

42h

Honeywell

42h

Kanjiko

42h

Limarte Pinturas

42h

Mart Ferramentaria

40h

Metalac

40h

Metalúrgica
Cavelagni

43h

Metalúrgica Martins

43h

Sanoh

42h / 40h
em 2015

Saturnia

42h

Scherdel

41h20min

Toyota

40h

TT Steel

40h

Wobben

43h

Metalúrgicos de mais 3 fábricas aprovam acordos de PPR
Na última sexta-feira, dia 12, trabalhadores de mais duas fábricas de
Sorocaba e uma de Votorantim aprovaram propostas do Programa de
Participação nos Resultados (PPR)
de 2013.
Os 390 trabalhadores da Bauma,
fabricante de pontes rolantes instalada na estrada que liga Votorantim a

Piedade, aprovaram PPR, cujo valor
é 29% superior ao PPR do ano passado. A primeira parcela foi paga nesta
segunda-feira, dia 15, e a segunda deverá ser efetuada em janeiro de 2014.
Outra proposta de PPR aprovada
foi na Prysmian, fabricante de cabos
de telecomunicações instalada na
Zona Industrial de Sorocaba. A pro-

posta foi negociada entre Sindicato,
comissão interna de trabalhadores
e empresa. A primeira parcela será
paga no final deste mês e a segunda
em janeiro de 2014. A Prysmian tem
aproximadamente 600 funcionários.
Também na sexta-feira foi aprovado PPR na empresa FEP Usinagem, instalada no bairro Iporanga

em Sorocaba. A FEP tem aproximadamente 80 funcionários. O PPR
será pago em duas parcelas, sendo a
primeira no final de julho e a segunda em março do ano que vem.
Os valores das propostas fechadas não são divulgados para não
atrapalhar negociações ainda em andamento.
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Clube de Campo dos Metalúrgicos
inaugura escolinha de futebol
Foguinho

Inscrições estão abertas para crianças de 6 a 14 anos
e as aulas serão dadas pelo ex-jogador Marcelo Lopes

Alex Camargo (esq.), diretor do Sindicato, assina parceria com o ex-volante Marcelo Lopes, que dará aulas na escolinha

O Clube de Campo dos Metalúrgicos de Sorocaba, no Éden, está
com inscrições abertas para as primeiras turmas da escola de futebol.
As aulas são oferecidas para crianças
de 6 a 14 anos.
A mensalidade da escolinha será
R$ 30 para filhos de metalúrgicos
sindicalizados e R$ 60 para demais
interessados. As inscrições deverão
ser feitas no próprio Clube, de quarta
a sábado, das 9h às 12h e das 15h às
17h.
O professor será o ex-volante
Marcelo Lopes, que possui certificado de treinador e já atuou em times
como Guarani, Fortaleza e XV de
Piracicaba.
Para se inscrever, o aluno, acompanhado de pai ou responsável, deve
ter entre 6 e 14 anos de idade, estar
matriculado e frequentando a esco-

la, apresentar atestado médico que
o autorize a praticar exercícios físicos e pagar a matrícula, que custa o
mesmo preço da mensalidade. A matrícula dá direito a uma camiseta de
treino.
Esporte e educação
Como o objetivo do Sindicato
dos Metalúrgicos é incentivar o esporte e, ao mesmo tempo, valorizar
a educação, poderão ser exigidos dos
alunos comprovantes de frequência e
notas escolares.
Os alunos poderão escolher entre
turmas de treino às quartas e sextas,
das 9h às 11h ou das 14h às 16h. Os
treinos serão no campo de futebol
society do clube. Mais informações
com o professor Marcelo Lopes,
telefones (15) 9714-5179 ou (15)
8128-1917.

Inscrições para 6º Futgame
terminam nesta sexta-feira

Torneio de Inverno começou
no domingo com 12 jogos

As inscrições para a 6ª edição
do Futgame, torneio de videogame
promovido pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região,
podem ser feitas até sexta-feira, dia
19. O torneio acontece nos dias 21 e
28 de julho na sede de Sorocaba do
Sindicato dos Metalúrgicos.
A inscrição é gratuita e aberta a
todos os sócios e dependentes do
Sindicato. Para efetuar a inscrição,

o interessado deve enviar nome
completo, número da carteirinha
de sindicalização e telefone para o
email: juventude@smetal.org.br.
As partidas serão disputadas na
plataforma Playstation 3 (PS3) e o
jogo base das disputas será o PES
2013.
O prêmio para o 1º lugar será um
videogame Xbox360. O segundo
colocado ganhará um tablet.

Começou neste domingo, dia 14,
as partidas do 3º Torneio de Inverno
de Futsal do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região. Este
ano, o torneio conta com 28 equipes
divididas em quatro grupos. As partidas são todas disputadas na quadra
do clube de campo da categoria, no
bairro do Éden.
A rodada de estreia teve 12 jogos, com destaque para a equipe
da Schaeffler Group que derrotou
o time da KDB Futsal por 13 a 1.
Duas partidas, que terminaram empatadas no tempo normal, foram
definidas nas cobranças de pênaltis.
O regulamento do torneio foi definido pela Liga Votorantinense de
Futsal (Livofus) em conjunto com
representantes dos times. As datas
e horários das partidas serão divulgados semanalmente e definidas de
acordo com a disponibilidade dos
atletas em função da jornada de
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FUTSAL

Divulgação

VIDEOGAME

trabalho nas suas respectivas fábricas. A tabela completa da primeira
rodada pode ser conferida no site:
www.smetal.org.br

Plenária da Igualdade Racial acontece neste sábado
O Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Sorocaba em parceria com entidades sociais da cidade,
incluindo o Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região, promo-

vem neste sábado, dia 20, a Plenária
Municipal da Igualdade Racial.
O evento aberto a todos os interessados acontece das 14h às 18h, na
Biblioteca Municipal de Sorocaba,
no Alto da Boa Vista.

Além de debater e definir propostas
de políticas públicas para a promoção
da igualdade racial, o evento vai eleger
representantes da cidade para participarem da plenária regional que acontecerá em Salto no dia 27 de julho.

As propostas aprovadas na plenária regional serão apresentadas na
conferência estadual que acontece em
agosto. Já a 3ª Conferência Nacional
de Promoção da Igualdade Racial
ocorre em novembro em Brasília.

