Jovem trabalhador

Geração de Empregos

Juventude
consciente
Mais de cem jovens participaram, no último dia 19
de abril, do 3º Encontro da
Juventude Metalúrgica de

Foguinho/Grupo Imagem

Foguinho/Grupo Imagem

Metalúrgicos se mobilizam
pela redução da jornada

Sorocaba e Região.
O evento aconteceu na
sede do Sindicato em Sorocaba. PÁG. 2

Prevenção a acidentes

4ª Sempat de
Sorocaba começa
dia 1º de maio
A partir de 28 de abril, Dia
Mundial em Memória das
Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, Sorocaba passou a contar com uma
série de atividades sobre o
tema
De 1º a 7 de maio acontece a 4ª edição da Semana

Municipal de Prevenção de
Acidentes do Trabalho
(Sempat), criada na cidade
em 2005, a partir de uma lei
do vereador Arnô, que vem
inspirando eventos semelhantes na a região.
Confira a programação na
PÁG. 3

Aproximadamente 6 mil
metalúrgicos participaram
de um grande ato a favor da
redução da jornada de trabalho, na última sexta, dia
25, na capital paulista.
O presidente da CNM/
CUT, Carlos Alberto Gra-

na, exaltou a força da categoria na década de 80, quando
conquistou-se a redução de
48h para 44h horas semanais.
“Depois de muita luta, conquistamos uma importante vitória, mas agora as 44h já não
fazem mais parte da realidade

brasileira. Neste novo momento de crescimento da economia, chegou a vez dos metalúrgicos da nova geração
lutarem por mais esta conquista, que trará diversos benefícios a milhões de brasileiros”.

Durante a manifestação
foram foram colhidas adesões ao abaixo-assinado a favor da redução por meio de
um projeto de iniciativa popular, que deverá somar mais
de um milhão de assinaturas
até o final de maio. PÁG. 3

1º de Maio: o dia é do trabalhador
Confira a agenda de eventos que contam com o apoio da subsede regional da CUT e do Sindicato dos Metalúrgicos. PÁG. 4

Leia nesta edição
coluna da subsede da
CUT sobre política,
eleições municipais e
cidadania. PÁG. 2

Rádio Tupi promove
show de apresentação
da emissora na região
no domingo, dia 4
PÁG. 4

PÁG. 2
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organização sindical

Metalúrgicos do ABC, Salto e BH
elegem novas diretorias sindicais

É preciso ter atitude

Emergência no jardim
O Tribunal de Contas do Estado aplicou multas ao Prefeito Vitor Lippi (PSDB) por
irregularidade em dois contratos com a empresa Viatel
Construções e Comércio
Ltda. Sem licitação, ela ganhou dois trabalhos, que somam R$ 1,3 milhões, para
cuidar de jardins. O mais legal foi a explicação singela do
secretário de Administração,
Juliano Rena: “foi uma emergência”. Parece que o planta-grama-tira-grama-repõegrama, feito erva daninha,
“pegou” nas administrações
tucanas da cidade.
Fim do neoliberalismo?
Acabou a onda neoliberal? É
o fim da idéia de que o mercado é um deus todo-poderoso e que os Estados não
devem se meter na economia,
deixar todos os serviços públicos para a iniciativa privada, detonar o sindicalismo e
privatizar tudo?Analistas ouvidos pela CartaCapital da

Folha Metalúrgica
Informativo semanal do Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba e Região

Redução da Jornada e Convenção
158: para deixar
sua marca na história, como o fizeram
várias gerações
passadas, os jovens
não podem
se alienar
mais velhos — ou mais experientes — de participarem
da luta. Omitir-se é negligenciar o futuro: o do próprio trabalhador que se omite ou de
seus filhos e netos.
A campanha pelas assinaturas em prol da redução da
jornada começou em fevereiro deste ano. Há grandes
possibilidades de se conseguir mais de um milhão de assinaturas até o fim de maio, o
que forçaria o Congresso
Nacional a votar um Projeto
de Emenda Constitucional
nesse sentido.
A mobilização em São
Paulo na última sexta, 25, foi
uma grande demonstração de
força e de empenho dos metalúrgicos, que se somam aos
esforços de outras categorias profissionais, que também
têm realizado ações pró-jornada menor.
A região de Sorocaba, por
sua vez, têm feito sua parte.
Estimativa parcial da coleta de

semana passada e até Bresser Pereira, ex-ministro do
neoliberal Governo FHC
(PSDB/PFL), acham que
sim. O professor João Negrão, no Bom Dia de 28/04,
concorda. Como indicativo,
eles definem o socorro aos
bancos privados perto da
quebra nos Estados Unidos
e na Inglaterra. Mas, e no
âmbito das prefeituras? Será
que também veremos o fim de
governos municipais excludentes, que governam para o
centro e isolam a periferia,
constroem belos jardins, mas,
em 12 anos, só um posto de
saúde novo? Tomara que a
onda progressista, que está
atingindo países daAmérica
Latina, chegue às cidades em
2008.
A luta continua no PSDB
O Deputado Federal Antônio
Carlos Pannunzio declarou o
apoio de seu grupo, dentro
do PSDB, à pré-candidatura
Lippi. Mas Amary não passou recibo e, na rádio Jovem
Pan, bateu ainda mais forte
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assinaturas apontam para
aproximadamente 10 mil
adesões ao documento na
região.
Mas é preciso um esforço ainda maior nesta reta final para que deputados federais e senadores nos ouçam com o devido respeito
que o povo merece. O presidente Lula já demonstrou
apoio tanto è redução da
jornada quanto à Convenção 158 ( outra reivindicação histórica dos trabalhadores ). Mas o Congresso
precisa aprovar as medidas.
A Convenção 158 inibe
as demissões sem motivo. É
uma medida de iniciativa da
Organização Internacional
do Trabalho, já em vigor em
vários países desde a década de 80, e que reduz a alta
rotatividade nas empresas
(troca constante de trabalhadores). Uma rotatividade
que causa desemprego e
achata os salários, pois o
patrão sempre pode trocar
trabalhadores com salários
mais justos por outros que
entrem na empresa com salário inicial menor.
Segundo estimativas da
CNM/CUT, a rotatividade
do setor metalúrgico chega
a 30% do total de trabalhadores.
Em resumo, para deixar
sua marca na história, como
o fizeram várias gerações
passadas, os jovens não
podem se alienar. É preciso
ter atitude. E participar de
fato.

no prefeito. A batalha já foi
para o campo aberto e não
deve se resolver no encontro
do diretório tucano: na mesma entrevista, Amary deixou
claro que, se perder no diretório (51 eleitores), vai para
a convenção (81 eleitores).
Prévia mesmo, de verdade,
com todos os filiados votando, os tucanos não fazem.
Com dizem, é só diretoria.
Agora, quem perder, vai querer destroçar o outro. É fim
de festa e o racha é inevitável.
No PT, só love
Enquanto isso, no PT, tudo
são flores: a ex-deputada Iara
Bernardi não só abriu mão de
disputar a prévia contra o
deputado estadual Hamilton
Pereira, como, convidada por
ele e pelas demais forças petistas, assumiu a coordenação
do programa de governo que
o partido vai apresentar para
a cidade. Com estes dois jogando juntos, o PT vem forte
para a disputa.

A chapa 1 dos metalúrgicos doABC, encabeçada por
Sérgio Nobre, contou com o
apoio de 36.586 trabalhadores da base naquela região, ou
seja, 97,1% dos votos válidos.
Foram registrados ainda
1,9% de votos nulos e 1% de
brancos. Dos 49.554 metalúrgicos associados que compõem o colégio eleitoral,
73,7% compareceram às urnas.
Para ele, esse comparecimento - mesmo sendo chapa
única - é o reconhecimento
do bom trabalho feito pela
diretoria comandada por José
Lopez Feijoó, que encerra
seu mandato prestigiado pelos trabalhadores.
Entre tantos desafios que
serão enfrentados na próxima
gestão, que assume o mandato dia 19 de junho, Sérgio
Nobre destacou o seguinte:
“Eu acho que o papel principal do Sindicato é a defesa
intransigente dos salários e de
boas condições de trabalho.
Mas, uma entidade da nossa

importância tem de exercer
um papel de influência na região, pois o trabalhador não
vive só dentro da fábrica, ele
vai para o bairro”, listou.
O futuro presidente do
Sindicato lembrou ainda da
continuidade da luta pelas 40
horas semanais.
Salto
Com 97,60% dos votos
válidos, os metalúrgicos de
Salto elegeram a nova diretoria do Sindicato, formada
por integrantes da Chapa 1,
da CUT.
As eleições aconteceram
dias 10 e 11 de abril. O novo
presidente do Sindicato em
Salto éAlexandro Garcia Ribeiro.
A exemplo de Sorocaba,
ABC e Taubaté, os metalúrgicos de Salto têm eleições
em dois turnos. O primeiro
turno, para eleição dos Comitês Sindicais de Empresa
(CSE), aconteceu dias 13 e
14 de março.

BH/Contagem
No último dia 18, a Chapa 1, composta pelos metalúrgicos da CUT, confirmou
a vitória nas eleições no Sindicato dos Metalúrgicos de
Belo Horizonte/Contagem.
Com 75% dos votos favoráveis, os metalúrgicos mineiros
aprovaram a gestão dos companheiros da CUT, que partem para mais um mandato.
O presidente da FEM/
CUT-MG, Marcos Marçal,
afirmou que o processo eleitoral foi contubardo: “A oposição, derrotada na eleição
de 2005, tinha adotado uma
estratégia de baixo nível, de
denúncias, calúnias e difamação”, disse.
“A categoria demonstrou
que acredita num projeto que
tem proposta, tem propósito
e responsabilidade”, completou Marçal ao comentar a vitória da Chapa 1.
Na tarde de do dia 17,
quinta, a Chapa 2, da oposição, decidiu abandonar a disputa eleitoral.

jovens trabalhadores e estudantes

3º Encontro da Juventude Metalúrgica
atraiu mais de 100 jovens ao Sindicato
Mais de cem jovens participaram, no último dia 19,
do 3º Encontro da Juventude Metalúrgica de Sorocaba
e Região.
O evento aconteceu na
sede do Sindicato em Sorocaba, das 14h às 22h.

Após assistirem a palestras e participarem de debates sobre aborto, educação e
mercado de trabalho, os jovens se confraternizaram ao
som de música eletrônica.
Estiveram presentes representantes da juventude

metalúrgica da Federação
Estadual dos Metalúrgicos da
CUT (FEM), do ABC e de
Taubaté.
A diretoria do Sindicato e
o coletivo da Juventude agradecem aos palestrantes e aos
participantes do evento.
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O presidente da CNM/
CUT, Carlos Alberto Grana, foi muito certeiro em seu
discurso ao afirmar, durante ato público na praça da
Sé, em São Paulo, que a
nova geração tem a responsabilidade de se engajar na
luta pela redução da jornada pelas 40 horas semanais
de trabalho, sem redução
de salários.
O dirigente sindical fez
essa afirmação para ressaltar que os jovens devem se
lembrar da geração dos
anos 70 e 80: que lutou muito para reduzir a jornada de
trabalho brasilera de 48
para as 44 horas atuais, regulamentada na Constituição de 1988.
Se formos voltar ainda
mais atrás no tempo, temos
que nos recordar também
que os trabalhadores das
primeiras décadas do século 20 se sacrificaram muitíssimo nas lutas sindicais
para acabar com as jornadas de 16 ou até 18 horas
por dia e reduzi-las para 8
horas diárias.
De fato, a Consolidação
das Leis do Trabalho, na
década de 40, apenas regulamentou e estendeu a
todos os trabalhadores a
jornada semanal de 48 horas que já era uma realidade em muitas empresas, de
diversas categorias profissionais mais organizadas.
Esse convocatória atual
à juventude não exclui
aqueles que são um pouco

Evento da juventude foi realizado no auditório “Wilson Fernando da Silva - Bolinha”, na sede de Sorocaba

Estado brasileiro tem dívida com juventude, diz Lula
Ampliar o acesso à educação e à permanência do
jovem na escola, gerar possibilidade de trabalho e de
renda e democratizar o
acesso ao esporte, ao lazer,
à cultura e à tecnologia de
informação. As ações foram
apontadas no último dia 28
pelo presidente Luiz Inácio
Lula da Silva como desafios a serem enfrentados pelo
governo federal no que diz
respeito aos jovens brasileiros. Segundo ele, o Estado
brasileiro tem uma dívida
com a juventude do país.
“Eu diria que o Estado
brasileiro tem uma dívida
com a nossa juventude. Ela
precisa ser motivada a esperanças e a oportunidades,” afirmou o presidente,
ao dar ênfase à Conferên-

cia Nacional da Juventude,
que começou ontem (27) em
Brasília e segue até o próximo dia 30.
No programa semanal de
rádio Café com o Presidente, Lula ressaltou a necessidade de criar oportunidades
para os jovens tanto no campo educacional quanto no
mercado de trabalho. Segundo ele, quando não há escola, formação profissional ou
emprego, “a juventude fica à
mercê do narcotráfico e do
crime organizado”.
A ampliação da faixa etária dos beneficiários de programas para a juventude - que
passou de 15 a 24 anos para
15 a 29 anos - foi pontuada
pelo presidente como destaque nas políticas públicas voltadas para a juventude. Os

programas, que antes atendiam 467 mil jovens no país
devem atender, até 2010,
aproximadamente 3,5 milhões - um investimento de
R$ 5,4 bilhões.
Lula garantiu que, com a
implantação do Programa
de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão
das Universidades Federais
(Reuni), o número de alunos
atendidos por professor nas
universidades federais deve
passar de 12 para 18. A
promessa é acrescentar 400
mil novas vagas nos próximos anos.
“Essa conferência vai carimbar concretamente as
obrigações do Estado brasileiro para com a juventude brasileira”.
Fonte: Agência Brasil
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40 horas semanais

de brasileira. Neste novo
momento de crescimento da
economia, chegou a vez dos
metalúrgicos da nova geração lutarem por mais esta
conquista, que trará diversos
benefícios a milhões de brasileiros”.

Cerca de 6 mil metalúrgicos participaram de um grande ato a favor da redução da
jornada de trabalho, na última sexta, dia 25, na capital
paulista.
Enquanto os metalúrgicos
da CUT, oriundos de diversas cidades, inclusive da região de Sorocaba, partiram
em marcha desde a sede da
CUT, no bairro do Brás, os
metalúrgicos da Força Sindical partiram da sede da central sindical, no bairro da Liberdade. Ambos encontraram-se na Praça da Sé, onde
as lideranças metalúrgicas do
país falaram aos trabalhadores.
Depois da execução do
hino nacional, os dirigentes
sindicais explicaram aos trabalhadores a importância da
redução da jornada de trabalho sem redução salarial.
O presidente da CNM/
CUT, Carlos Alberto Grana,
exaltou a força da categoria
na década de 80, quando
conquistou-se a redução de
48h para 44h horas semanais.
“Depois de muita luta, conquistamos uma importante vitória, mas agora as 44h já não
fazem mais parte da realida-

Coleta de assinaturas
Durante a manifestação
foram entregues panfletos
com o formulário do abaixoassinado a favor da redução
por meio de um projeto de
iniciativa popular. “Esperamos colher entre 1 e 1,5 milhão de assinaturas até o dia
28 de maio em todo o país,
para que o Congresso possa
encaminhar essa reivindicação mais do que justa dos trabalhadores”, disse Biro Biro,
presidente da Federação dos
Metalúrgicos do Estado de
São Paulo (FEM/CUT-SP).
Valter Sanches, secretário-geral da CNM/CUT diz
que este é o primeiro de uma
série de grandes atos que a
CNM/CUT e os sindicatos
filiados promoverão no país
pela redução da jornada.
“Precisamos vestir a camisa
e lutar ativamente por mais

esta conquista, que num primeiro momento pode gerar
172 mil empregos só na indústria metalúrgica”, ressaltou.
Em outras regiões do
país, metalúrgicos também fizeram mobilizações. No Rio
Grande do Sul, cerca de 3 mil
trabalhadores estiveram nas
atividades promovidas por
sindicatos e pela federação
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Ato de metalúrgicos pela redução da jornada
reúne 6 mil trabalhadores na praça da Sé

Convenção 158
Convenção 158 da OIT Outra pauta de reivindicação
da categoria que foi amplamente divulgada trata da convenção 158, criada em 1982
pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e que
inibe a demissão imotivada.
A Convenção 158 está
tramitando no Congresso e
dependo dos votos dos parlamentares para ser ratificada.
No centro da Praça, próximo ao chamado Marco
Zero da cidade, a CNM/
CUT e a FEM/SP-CUT instalaram uma tenda para coleta de apoio popular ao abaixo-assinado pela redução da
jornada de trabalho sem re-

Ato dos metalúrgicos dia 25, na praça da
Sé, em São Paulo, chamou a atenção da
população para os debates sobre a
redução da jornada; Trabalhadores da
categoria de Sorocaba e região como
sempre marcaram presença na luta por
conquistas para a classe trabalhadora

ar e se tornar mais intensos,
até que o Congresso Nacional ouça a voz que vem das
Mais mobilizações
ruas, da fábricas, e aprove
“Os atos pela redução da essas medidas favoráveis ao
jornada e pela ratificação da trabalhador”, afirma João de
Convenção 158 vão continu- Moraes Farani, diretor do
dução de salários.

Sindicato dos Metalúrgicos
de Sorocaba e Região e vicepresidente da FEM/CUT.
Fontes: CNM/CUT e Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região

Cursos no Sindicato
PET Cursos

Informática

Cursos RH Treinare
A parceria do Sindicato com a RH Treinare está
com inscrições abertas para os cursos de Inspetor
de Qualidade e Metrologia, na sede de Sorocaba,
com descontos especiais para metalúrgicos sindicalizados.
Consulte dias da semana e horários disponíveis.
Informações: (15) 3012-4800

O curso gratuito de Informática promovido pelo
Sindicato, em Sorocaba, vai estar com inscrições
abertas de 5 a 8 de maio; para aulas em diversos
horários e com vagas para sócios, dependentes de
comunidade. No mesmo período haverá inscrições
para o curso gratuito de informática para adolescentes. Informações: (15) 3334-5400

Outra parceria do Sindicato para qualificação
profissional que está com inscrições abertas é com a
PET Cursos, que oferece cursos de secretariado,
contabilidade, vendas, administração, oratória, telemarketing, entre outros, com desconto para metalúrgicos sindicalizados. Informações: 3012-1414;
3417-3279 ou www.petcursos.com.br

Saúde do Trabalhador

Eventos em Sorocaba discutem prevenção
de acidentes e doenças do trabalho
Programação da 4ª Sempat

Lucas Munhoz /AI CMS

A partir de 28 de abril, Dia
Mundial em Memória das
Vítimas deAcidentes e Doenças do Trabalho, Sorocaba passou a contar com uma
série de atividades sobre o
tema, com o objetivo de
conscientizar trabalhadores e
empregadores sobre a importância da prevenção para
reduzir o alto número de acidentes e doenças ocupacionais registrados na cidade.
Dia 28 de abril, por iniciativa do vereador Arnô Pereira (PT), aconteceu, às 19h,
no Plenário da Câmara Municipal, uma Sessão Solene
que contou com palestra sobre “Aimportância dasAções
de Segurança e Saúde do
Trabalho na Prevenção de
Acidentes”, ministrada pela
técnica e pesquisadora da
Fundação Jorge Duprat Figueiredo (Fundacentro), do
Ministério do Trabalho e Emprego, Cristiane Queiroz Barbeiro Lima.
Na sessão solene, foi entregue ao presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Izídio de Brito Correia, votos
de congratulações da Câmara pelo Dia do Metalúrgico,
comemorado em 21 de abril.
De 1º a 7 de maio acon-

A 4ª edição da Semana Municipal de Prevenção de Acidentes do
Trabalho (Sempat) contará com atividades lúdicas, recreativas e com
palestras que darão direito a certificados de participação.

Izídio (esq.) e Arnô durante solenidade no dia 25, na Câmara de Sorocaba

tece a 4ª edição da Semana
Municipal de Prevenção de
Acidentes do Trabalho
(Sempat), criada na cidade
em 2005, a partir de uma lei
do vereador Arnô, que vem
inspirando eventos semelhantes na a região.
Avanço importante
“A Sempat tem permitido
um avanço muito importante
para os trabalhadores e trabalhadoras de Sorocaba”,
explica Arnô. “A partir da 1ª
Sempat, por exemplo, a Prefeitura, com mais de sete mil
funcionários, despertou para
a obrigação de instalar uma

CIPA”, acrescenta.
Arnô protocolou novo
projeto de lei na Câmara
Municipal, ainda não votado,
que obriga as unidades de
saúde, particulares e públicas,
a comunicarem o Centro de
Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) sobre cada
caso atendido de acidente e
doença do trabalho.
“Com a aprovação desta
lei, teremos um diagnóstico
mais próximo da realidade,
que possibilitará aos órgãos
competentes do Município o
desenvolvimento de políticas
de combate aos acidentes e
doenças ocupacionais”, conclui Arnô.

Dias 1º e 2 de maio - exposição, no
andar térreo do Paço Municipal, de cartazes feitos por alunos da 5ª série do ensino fundamental da rede municipal sobre o
tema, bem como de fotos de concurso de
fotografia sobre “Situações de Trabalho”,
realizado com alunos de escolas que oferecem os cursos de técnico em segurança do trabalho, técnico de enfermagem e
técnico de enfermagem do trabalho.
Dia 3 de maio - das 8h às 12h, atividades culturais e de conscientização na Praça
Cel. Fernando Prestes, no Centro, com
teatro, músicas e apresentação do boneco Zequinha e sua turma.
Dia 4 de maio - passeio ciclístico “Pedala Trabalhador”. A concentração às 8h
na Praça do T rabalhador, no Jardim Sandra. T rajeto: Avenida Dom Aguirre até a
Praça Olinda Alves Mendes, no Jardim
Abaeté, onde haverá show, teatro e várias
atividades.
De 5 a 7 de maio - palestras da Sem-

pat, sempre às 19h30, no plenário da Câmara de Sorocaba.
Dia 5 o tema será “O Cerest e a Saúde
do Trabalhador”, apresentado pela equipe
do Cerest de Sorocaba.
Dia 6 a palestra será ministrada pela Dr.ª
Maria Cecília P. Binder, professora doutora
do Departamento de Saúde Pública da
Unesp de Botucatu, com o tema “Caminhos
Atuais das Análises de Acidentes do Trabalho”.
Dia 7 o tema será “O Trabalho como Determinante de Processos de Saúde e Vida
dos Indivíduos e Famílias”, com a professora Eliana Paula Leite, Diretora de Saúde
Coletiva de Sorocaba.
Neste dia também haverá encerramento
solene da Sempat, com apresentação dos
cartazes e fotos selecionadas no concurso
de fotografia, bem como premiação dos vencedores e entrega de certificados aos participantes.
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O Dia é do Trabalhador

Trabalhadores terão 1º de
Maio popular em Votorantim
Embaladas pelo costume
da imprensa comercial e de
algumas prefeitutas conservadoras da região, que chamam
o 1º de Maio de “Dia doTrabalho”, várias empresas certamente vão promover festas
para os funcionários nesta
quinta-feira.Alguns prefeitos
também vão aproveitar eventos destinados a outros públicos e objetivos para fazer
alusão à data e tentar agradar aos trabalhadores.
Mas a CUT e a Prefeitura
deVotorantim, mais uma vez,
vão promover, nesta quinta,
dia 1º, o já tradicional Dia
do Trabalhador na praça de
eventos Lecy de Campos.
Afinal, o homenageado da
data é o trabalhador, e não o
“trabalho”, como querem fazer crer alguns veículos de
comunicação mais afinados
com a linguagem patronal.
O evento na praça de
eventos em Votorantim começa às 14h, com apresentação de Roberto Seixas, em
tributo ao falecido compositor e roqueiro baiano.
Na praça haverá também
atrações para as crianças, filhos e filhas de trabalhadores,
feira de artesanato e barracas com exposições elaboradas por sindicatos para lembrar o sentido da data. Haverá também participação de
lideranças populares e sindicais comentando os próximos
desafios a serem enfrentados
pelos trabalhadores, como a
redução da jornada de traba-

lho e a Convenção 158 da
OIT (leia matérias nesta edição).
Ao mesmo tempo, o trabalhador que for à praça comemorar o seu dia poderá
apreciar apresentações de
bandas locais de música, dublagens e capoeira. Haverá
atrações culturais e recreativas para toda a família.
No palco principal, após
Roberto Seixas, haverá apresentação dos grupos de samba/pagode Salamaléke, Volúpia e Ó do BGÓ.
Para encerrar a festa e fazer o público cantar e dançar, às 21h, Netinho de Paula sobre ao palco.
A entrada é gratuita.

ORGANIZAÇÃO

Confira abaixo os responsáveis pela realização
do 1º de Maio em Votorantim
•Prefeitura Municipal
de Votoranrim
•Secretaria de Cultura
de Votorantim
•Subsede Regional da
CUT

Sindicatos:
•Metalúrgicos de Sorocaba e Região
•Metalúrgicos de Itu
•Trabalhadores no Vestuário de Sorocaba e
Região
•Condutores de Sorocaba e Região
•Papeleiros de Sorocaba e Região
•Têxteis de Sorocaba e
Região
• Amaso (Associação dos

São Roque
Além de participar da organização do tradicional 1º
de Maio de Votorantim, o
Sindicato dos Metalúrgicos
também está apoiando o Dia
do Trabalhador na região de
São Roque/Mairinque, que
deve reunir grande público da
cidade e também de Mairinque, Araçariguama,Alumínio
e outras cidades do entorno.
O evento será no campo
do Estrela Futebol Clube, a
partir das 14h. As atrações de
destaque serão a sambista
Lecy Brandão e Inimigos da
HP.
A entrada custa um quilo
de alimento não-perecível
(veja anúncio do evento nesta edição).

metalúrgicos Aposentados de
Sorocaba e Região)

•Comitê Sindical de Salto
APOIO

Na região de São Roque/Araçariguama, o Sindicato dos Metalúrgicos,
bem como a subsede regional da CUT figuram
como apoio ao 1º de
Maio.
Confira os responsáveis
pela organização em anúncio nesta edição.

Cidadania, Cultura e Lazer

Atrações
confirmadas
do dia 4 de
maio
• Hugo e Tiago;
• André eAdriano
• Cesar e Paulinho
• Natalia
•Guto e Nando
•Chico Amado e Xodó
• OtavioAugusto e Gabriel
• Gilberto e Gilmar;
• Eros e Eron;
• Edu Lencioni;
• Duduca e Dalvan;
• Barra da Saia
• Tenorio e Praiense;
• As Marcianas;
• Fernando e Sorocaba
• Eliane Camargo;
• Adriano Dias;
• Betty Guzzo;
• Meninos de Goias;
• Donizete;
• João Hernani e Ricardo;
• Rey e Roby, entre outr os
regionais

Outras atrações poderão
ser confirmadas nos
próximos dias: Rádio Tupi
FM: 100,5 Mhz

Sindicato apóia
evento que
apresenta rádio
Tupi na região
O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e
Região está apoiando o
evento de lançamento da
Rádio Tupi FM na região
de Sorocaba, que vai
acontecer no domingo, 4
de maio, a partir das 14h,
na praça de eventos em
Votorantim.
Entre as atrações já
conformadas estão as duplas Hugo e Tiago, André
e Adriano, Chico Amado
e Xodó, Duduca e Dalvan,
entre outros (veja anúncio
ao lado).
Além do palco principal, a praça terá, nesse dia,
palcos extras para a apresentação de artistas da região, comitivas e dança
country.
A praça será fechada
para garantir maior segurança ao público. A entrada vai custar R$ 2.
A renda será revertida
ao Comas (Assistência
Social Municipal de Votorantim).

O evento é uma parceria da Rádio Tupi (100,5
Mhz) com a Prefeitura
Municipal de Votorantim,
Secretaria de Cultura de
Votorantim e Sindicato
dos Metalúrgicos.
No período da manhã,
a partir das 10h, haverá
apresentação de artistas
que costumam tocar na
“Quintaneja”, evento promovido pela prefeitura
todas as quintas-feiras, no
restaurante do Comas.
A diretoria do Sindicato decidiu pelo apoio devido à política de cidadania da entidade, que além
de defender os direitos
dos trabalhadores nas fábricas, também procura
proporcionar qualidade
de vida ao trabalhador na
sociedade, o que inclui o
lazer, o entretenimento e
a cultura.
A programação da Tupi
é voltada para a música
sertaneja, cuja aceitação é
grande na categoria.

