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O Brasil 
tem fome 
de novo

São mais de 19 milhões de brasileiros com fome e mais de 100 milhões 
em situação de insegurança alimentar. São pessoas, trabalhadores 
desesperados por alimentar seus filhos. É por isso que o Natal Sem 
Fome é mais do que essencial para reforçar o trabalho que acontece 
o ano todo por meio do Banco de Alimentos, entidade fundada pelo 
SMetal para combater a fome e o desperdício de alimentos na região.



FOLHA METALÚRGICApág 02

lazer

Jornalista responsável  
Jônatas Rosa
Redação e reportagem  
Caroline Queiróz Tomaz  
Daniela Gaspari 
Jônatas Rosa  
Mariana M. Maginador
Fotografia  
José Gonçalves Filho (Foguinho)
Projeto Gráfico e Editoração  
Cássio de Abreu Freire e Lucas Delgado

COMUNICAÇÃO SMETAL

Sindicato do Metalúrgicos de 
Sorocaba e Região

Sede Sorocaba:  
Tel. (15) 3334-5400
Cel. (15) 99714-9534 (WhatsApp)
Rua Júlio Hanser, 140 - Sorocaba SP 
www.smetal.org.br
Atendimento: 
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h

Presidente 
Leandro Candido Soares 

Vice-presidente 
Valdeci Henrique da Silva 

Secretário-Geral 
Silvio Luiz Ferreira da Silva

Secretário de Administração 
e Finanças 
Tiago Almeida do Nascimento 

Secretário de Organização 
Izídio de Brito Correia 

Diretor Executivo 
Francisco Lucrécio Junior 
Saldanha 

Diretor Executivo 
Antonio Welber Filho

DIRETORIA EXECUTIVA Folha Metalúrgica 
Publicação: Semanal

Inscrições estarão disponíveis no final de novembro; 
comprovante de vacinação também será exigido 
para acesso no local 

Clube de Campo reabre 
no dia 4 de dezembro 

Colônia de Férias abre 
para o Natal e Ano Novo 

O Clube de Campo dos Metalúrgicos, no Éden, vai reabrir para os(as) 
trabalhadores(as) no próximo dia 4 de dezembro. O local ficou fechado para 
uma ampla reforma e também por conta da pandemia da Covid-19, que 
tirou a vida de mais de 600 mil pessoas no Brasil. 

As obras tiveram início no ano passado e tinha previsão de ser finali-
zada em pouco tempo. No entanto, com o agravamento da pandemia, não 
foi possível, conforme explica o secretário de administração e finanças do 
SMetal, Tiago Almeida do Nascimento. “A quarentena fez com que muitos 
produtos fundamentais para o andamento da reforma faltassem no mercado 
e isso atrasou todo processo. Além disso, paralisamos os trabalhos por um 
período para não colocar os(as) trabalhadores(as) em risco”. 

Moderno e completo 

O local vai reabrir totalmente reestruturado, com piscina aquecida no 
inverno, quadra poliesportiva com nova pintura, campo de futebol Society 
com gramado padrão FIFA, além de reforma de vestiário e área de churras-
queira, entre outros. 

“Nosso compromisso é levar a melhor estrutura para os momentos de 
lazer dos(as) metalúrgicos(as) e de suas famílias. Vamos entregar um espa-
ço moderno e completo, com tudo que os(as) trabalhadores(as) precisam. 
E, claro, tomando todos os cuidados porque a pandemia ainda não acabou 
e, por isso, a vacinação será essencial”, enfatiza Leandro Soares, presidente 
do SMetal.

Local passou por uma ampla reforma e a 
entrada vai exigir comprovante de vacinação

A Colônia de Férias dos Metalúrgicos, localizada em Ilha Comprida, vai 
abrir para as festas de final de ano, entre os dias 20 de dezembro e 1º de ja-
neiro, abrangendo o Natal e o Ano Novo. As inscrições para os interessados 
estarão disponíveis no final de novembro. 

De acordo com Tiago Almeida do Nascimento, secretário de administra-
ção e finança do Sindicato, um problema na caixa d’água da colônia adiou a 
reabertura do local. “Nosso plano era abrir já em novembro, mas não temos 
como deixar os(as) trabalhadores(as) sem água. Estamos trabalhando para 
que a situação seja resolvida e que todos possam desfrutar de momentos de 
lazer com a família”. 

Leandro Soares, presidente do SMetal, lembra a importância da vacina-
ção. “Mantivemos a colônia fechada para garantir a saúde de todos durante 
a pandemia da Covid-19. Nosso primeiro compromisso foi com a vida e, 
para esse retorno, é fundamental que todos estejam vacinados. Só assim 
poderemos aproveitar o local com segurança”. 

Todas as informações para quem queira se inscrever serão divulgadas em 
breve nos canais de comunicação do SMetal (site, facebook e instagram).

Clube de Campo e Colônia sob nova gestão 

O Clube de Campo e a Colônia de Férias, a partir das 
respectivas reaberturas, serão geridos pelo Instituto 
Gestão Cidadã (IGECI). A entidade, que é parceira do 
SMetal em diversos projetos, como de formação política 
e de combate à fome, irá cuidar da administração 
financeira, manutenção e regras dos locais.
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Num caminhão de lixo famílias desesperadas procuram por resto de 
comida. Em outro canto do Brasil, pais e mães escolhem ossos des-
cartados que iriam para o lixo ou fazem filas para pegar sobras de 
açougues e colocar comida na mesa dos filhos.

Há ainda quem aproveite da situação para vender esses mes-
mos restos. O absurdo se repete do Sul do país, onde a proprie-
tária de um açougue pendurou uma placa com os dizeres: 
“Osso é vendido não dado”; e ao Norte, onde supermerca-
dos colocaram à venda bandejas de carcaça de peixe que 
antes eram lixo.

A fome se tornou mais uma vez o retrato de um país 
que, em 2014, chegou a sair do Mapa da Fome da 
ONU, mas, que hoje, vê seu povo ser penalizado. 
São mais de 19 milhões de brasileiros com fome, 
mais de 100 milhões em situação de insegurança 
alimentar. 

É por isso que o Natal Sem Fome, realizado 
desde 1994 pelo Sindicatos dos Metalúrgicos de 
Sorocaba (SMetal), é mais do que essencial no 
cenário de 2021. A ação vem para reforçar o 
trabalho que acontece durante todo o ano por 
meio do Banco de Alimentos de Sorocaba 
(BAS), entidade fundada pelo SMetal e que 
tem como foco combater a fome e o desperdí-
cio de alimentos na região. 

Combate à fome

Tiago Almeida, presidente do BAS e se-
cretário de administração do Sindicato, refor-
ça que a fome não é só fruto da pandemia. “É 
claro que a pandemia agravou a situação, mas 
a conta final da culpa por essa situação vivida 
hoje é consequência do desmonte de governos 
que não priorizaram as políticas públicas que ga-
rantiram, por anos, um prato na mesa e a dignida-
de dos brasileiros”.

A escolha política de deixar o pobre fora do 
orçamento afetou todos os brasileiros. O desmonte 
começou ainda no governo Temer, no ano de 2016, 
com o fim do Ministério do Desenvolvimento Agrário 
e a redução de investimentos em programas de incentivo 
à agricultura familiar. Situação que piorou ainda mais no 
governo Bolsonaro.

Para Leandro Soares, presidente do SMetal e diretor do 
BAS, é preciso que todos se envolvam. “Somos Sindicato Ci-
dadão, essa é uma escolha da categoria metalúrgica de Sorocaba 
e região. É por isso que estamos chamando cada um para fazer 
parte dessa ação em prol do bem maior, para garantir o prato na mesa 
das famílias que não têm o privilégio que nós temos de ainda ter um 
trabalho mesmo com toda a crise que vivemos, e um salário reajustado de 
acordo com a inflação, além de diversos benefícios, como vale-compra”.

Campanha quer garantir comida na mesa de 
quem mais precisa; doações serão distribuídas 
pelo Banco de Alimentos de Sorocaba
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