GERAÇÃO DE EMPREGOS

Sorocaba ganha sua
primeira montadora

Segunda fase começa domingo. PÁG. 4

Ônibus vai
levar doadores
de medula
para garoto de
Piedade

Mutirão em prol do
menino Gustavo, de
Piedade, que tem
leucemia, será no dia
26. PÁG. 2

Roosevelt Pinheiro/BR

Torneio de
videogame

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe o presidente da Toyota no Mercosul, Shozo Hasebe, no Palácio do Planalto

Lazer entretenimento

Campanha Salarial 2008

Ato na paulista marca
entrega de pauta da FEM

Sindicato comemora
dia mundial do Rock
Foguinho/Grupo Imagem

Mirella/Grupo Imagem

O presidente da Toyota
no Mercosul, Shozo Haseb, anunciou ao presidente Lula, no início da tarde
de terça, dia 15, a instalação de uma fábrica da
Toyota em Sorocaba, que
vai produzir um pequeno
veículo de passeio para o
mercado interno e para
exportação.
A fábrica começa a ser
construída em Sorocaba
em 2009 e vai gerar aproximadamente 2.500 empregos diretos.
Somente após anunciar
a nova fábrica para Lula
(PT), em Brasília, os
representantes da Toyota
vieram a São Paulo assinar
o protocolo de intenções
com o governador de São
Paulo, José Serra. PÁG. 4

16 bandas tocaram em evento no Sindicato. PÁG. 4

Estrela da Vila faz festa
julina na vila Fiori

A escola de samba da Estrela da Vila, da vila Fiori, promove, neste sábado, 19, sua 1ª Festa Julina. O evento vai
acontecer entre às 16h e 22h na quadra da escola. PÁG. 4

O presidente interino do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região, Ademilson Terto da Silva, durante ato
de entrega da pauta de reivindicações da categoria em frente à Fiesp, em São Paulo, dia 10. PÁG. 3

PPR 2008 avança na categoria

Trabalhadores da Martins e Martins aprovam PPR 2008 negociada entre Sindicato e empresa

Foram movimentadas as
negociações sobre Programas de Participação nos
Resultados (PPR) da categoria metalúrgica nas últimas semanas. Além das
reuniões rotineiras, o Sindicato coordenou assembléias de votação e de mobilização sobre o tema em
Sorocaba, Araçariguama, São Roque e Piedade. PÁG. 3

PÁG. 2

O momento metalúrgico
Precisamos olhar
para o futuro, entender
as relações de trabalho e
capital e fortalecer a categoria para o embate de
novas lutas em busca de
outras conquistas.
O momento hoje
bom, nosso governo
hoje tem olhos para os
trabalhadores, mas não
sabemos o dia de amanhã. Precisamos estar
sas empresas com peça ou atento e lutar pela garantia dos nossos direiserviços.
É preciso ressaltar , tos, por uma relação tratambém, que aquelas de- balho/capital mais justa.
A redução da jornada
moradas negociações entre empresa e SINDICA- de trabalho de 44 para
TO, com freqüentes para- 40 horas semanais, sem
lisações dos trabalhado- a redução do salário, é
res, para sequer conseguir um desses pontos. A dia reposição da inflação, minuição da jornada,
também cessaram. Nos nesses moldes, implica
últimos cinco anos, nos- em pelo menos dois
so setor conseguiu em itens fundamentais para
média 12% de aumento os trabalhadores. O prireal nos rendimentos, uma meiro é o aumento do
marca histórica que com número de vagas. Há escerteza poucos metalúrgi- tudos que apontam a cricos viram ao longo de sua ação de até 700 mil novos empregos no país. O
vida de operário.
Mas não é porque o outro é a valorização da
momento está bom, por- mão-de-obra, sem conque temos um governo tar o tempo livre a mais
preocupado com a gera- que o trabalhador terá
ção de empregos que po- para com sua família, esdemos relaxar. Ainda te- tudo ou lazer.
Essa é a nossa hora,
mos muito caminho a percorrer em busca de me- pois enfim o ex-metalhores condições de traba- lúrgico Lula chegou ao
lho, de mais postos de poder e nós, trabalhadoemprego e de melhor qua- res, vivemos o nosso
lidade de vida para o tra- grande momento. Viva o
balhador e toda sua famí- Trabalho, viva o Brasil e
todos os metalúgicos!
lia.

É inegável que o Brasil vive hoje um dos melhores momentos de sua
história, principalmente
no quesito trabalho.
Desde janeiro de
2003, quando o ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula
da Silva assumiu a Presidência da República e
começou a implantar sua
política de criação de
emprego e geração de
renda, as oportunidades
de trabalho não param de
crescer.
Em Sorocaba, o reflexo dessa política é evidente em todos os cantos
do município. O nosso
parque industrial cresce
a cada dia e as fábricas
anunciam com freqüência a contratação de novos operários.
Em 2003 nossa categoria não chegava a minguados 20 mil trabalhadores, hoje já somamos
35 mil. Isso sem contar
a chegada da montadora
japonesa Toyota e a volta da Case (leia mais na
página 4), que deverão
produzir aproximadamente quatro mil empregos diretos nos próximos
três anos. Só para lembrar, para um posto de
trabalho gerado diretamente em uma montada
ou uma fábrica de máquinas, como a Case, são
criados mais três vagas
indiretas na cadeia produtiva para alimentar es-

O nosso parque
industrial cresce
a cada dia.
Em 2003 nossa
categoria não
chegava a minguados 20 mil
trabalhadores,
hoje já somamos
35 mil.

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

Paulo Rogério

Ônibus vai levar doadores de
medula para garoto de Piedade
Os metalúrgicos e seus
familiares dispostos a colaborar com o garoto Gustavo
Fernando de Lima, de 7
anos, morador de Piedade e
vítima de leucemia, vai contar com um ônibus para leválos até Piedade, no próximo
dia 26, onde será feito um
mutirão de coleta de sangue
para se encontrar um doador
de medula compatível.
Como o encontro de um
doador de medula é difícil, os
familiares querem reunir o
maior número de voluntários
possível para tentar encontrar
o doador já no primeiro mutirão.
O sangue de familiares e
amigos já foram testados,
mas não houve compatibilidade com a criança.
O ônibus, gratuito, vai sair
às 9h da sede de Sorocaba,
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Gustavo tem 7 anos e sofre tipo raro de leucemia

na rua Júlior Hanser, 140, Lajeado, próximo à rodoviária.
O doador basta ter entre
18 e 55 anos, gozar de boa
saúde e levar documento de
identidade. A coleta será no
ginásio municipal de esportes
da cidade, no centro.
Para Leni de Lima, avó do
garoto, quanto mais voluntários comparecer ao mutirão,
mais serão as chances de se
encontrar o doador e, portanto, maior as chances de cura

EXPEDIENTE
centro. Tel. (15) 3266-1888

Diretor responsável:Ademilson
Terto da Silva (pres. em exercício)

Sede Regional Araçariguama: rua
Santa Cruz, 260, centro. Tel (11) 41363840

Jornalista responsável: Paulo
Rogério L. de Andrade

Contato em Piedade: Tel. (15) 91239345, falar com Ney
site: www.smetal.org.br

Sede Sorocaba: Rua Júlio Hanser,
140. Tel. (015) 3334-5400

e-mail: diretoria@smetal.org.br

Sede Iperó: rua Santo Antônio, 185,

Tiragem : 33 mil exemplares

Impressão - Ipagraf

do menino “Vamos contar
com o amor e a solidariedade do maior número de voluntários possíveis e com a
graça de Deus para que meu
neto vença essa batalha”, diz
Leni.
Quem quiser fazer a coleta de sangue em prol de Gustavo, antes ou até mesmo depois do mutirãodo dia 26, ou
queira obter outras informações, ligue para a família do
garoto (15) 3244-4708.

Crise dos alimentos: Pesquisar para
combater os preços altos dos alimentos
Subseção do Dieese Metalúrgicos
de Sorocaba, Itu e Salto

Desde o final do ano passado o preço de alguns produtos alimentícios vem subindo rapidamente. O impacto
desse aumento já pode ser
sentido no orçamento familiar dos trabalhadores e aposentados em geral. E quem
mais sofre com este tipo de
aumento são justamente os
trabalhadores que recebem
os menores salários, pois
destinam grande parte dos
seus rendimentos para a compra de alimentos.
Para se ter noção desses
aumentos, vale destacar que
segundo o ICV (Índice de
Custo de Vida) da cidade de
São Paulo divulgado pelo
DIEESE (Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicos)
e que de certa maneira apresenta os mesmos resultados
das cidades da região de
Sorocaba, nos últimos 12
meses (jun/07 e jun/08) o feijão teve um aumento de
(103,91%), óleo de soja
(55,12%), farinha de trigo
(48,97%), arroz (47,10%),
carne bovina (36,98%), pão
francês (29,73%) e frango
(22,30%).
Tirando o feijão que tem
o seu aumento de preço justificado pela produção insuficiente para atender a deman-

da, todos os outros produtos
listados acima tiveram seus
preços afetados diretamente
pela chamada crise dos alimentos.
A crise dos alimentos afeta praticamente o mundo inteiro e é representada pelo
aumento dos preços de inúmeros produtos alimentícios.
Muitas explicações estão sendo dadas para justificar o aumento dos preços desses produtos e poderiam até serem
listadas aqui, mas o fato é que
não existe consenso sobre
estas razões e muito ainda
precisa ser estudado sobre
este tema. Por isto, informações infundadas poderiam
aumentar ainda mais a especulação sobre este assunto.
Fato é que os principais
países estão preocupados
com os rumos dessa crise,
tanto que este assunto é a
pauta principal da reunião da
cúpula do G8 (Grupo dos
oito países mais poderosos,
antigo G7).
Apesar de todo este receio mundial sobre o tema, a
postura de prudência nas
ações adotada pelo governo
brasileiro é elogiada. Não
precisamos ir longe para visualizarmos as conseqüências de medidas bruscas, como
a nossa vizinhaArgentina que
proibiu as exportações de trigo. Essa atitude culminou em
grandes protestos de produtores e trouxe instabilidade

para o país, além de não ter
conseguido suprir a falta de
trigo.
É neste cenário de preços
altos que o consumidor tem
que fazer valer o seu poder
de compra. Sempre existem
mercados que aproveitam
estes momentos e demoram
em repassar a baixa dos preços aos consumidores, assim
o comerciante aumenta ainda mais os seus lucros. Os
alimentos, apesar de serem
fundamentais para a sobrevivência humana, possuem
como característica serem
perecíveis.
Por isto, o comércio não
pode estocar por muito tempo à risco de perderem o
produto (principalmente carnes, frutas e legumes). A pratica de pesquisar preços dos
alimentos possibilita que o
consumidor economize nas
suas compras e ao prestigiar
o menor preço, força os outros comerciantes a reduzirem o preço dos produtos.
Uma boa pesquisa de preço precisa ser planejada com
antecedência e não necessariamente implica na visita de
inúmeros estabelecimentos.
Faça uma lista dos produtos
que a sua família necessita e
visite os comércios que normalmente você freqüenta.
Com certeza já existirá uma
diferença significativa nos preços. Não tenha vergonha de
pesquisar..

Ainda não
tem CIPA na
sua fábrica?

Contra a
rotatividade
Confira no site
do Sindicato
(www.smetal.org.br)
um vídeo sobre a
Convenção 158,
que inibe as
demissões
imotivadas,
combatendo a
rotatividade de
trabalhadores
nas empresas.

Se na sua fábrica há 20
funcionários ou mais e ainda
não tem CIPA (Comissão
Interna de Prevenção a
Acidentes) procure a
secretaria de Saúde do
Sindicato.
ACIPA é garantida pala
NR (Norma
Regulamentadora) n° 5 do
INSS.

Trabalhadores da Wobben
comemoram sindicalização
Cem novos trabalhadores
da Wobben de Sorocaba se
tornaram sócios do Sindicato na última quinta-feira,
dia10, quando a equipe de
sindicalização do sindicato
esteve na fábrica.
Com os novos cem filiados, sobe para 330 o número de funcionários da Wobben sindicalizados de um to-

tal de 700 empregados. “Esses números mostram que a
consciência dos trabalhadores crescem a cada dia. E é
bom lembrar que com uma
categoria unida e consciente,
os trabalhadores se fortalecem e as chances de conquistas nas negociações com a
empresa aumentam significativamente”, avalia o metalúr-

gico Fernando Rodrigues
Nunes, do CSE (Comitê Sindical de Empresa).
Quem ainda não é sindicalizado, da Wooben ou de
qualquer outra empresa, pode
procurar a sede do Sindicato, rua Júlio Hanser, 140,
Lajeado, próximo à rodoviária, ou procurar os membros
do CSE na fábrica.

Agenda de sindicalização
Confira a agenda da equipe de sindicalização dos metalúrgicos para os próximos dias.
Fique sócio. Fortaleça a representatividade do Sindicato e
as lutas da categoria. A unidade dos metalúrgicos é o
fundamento para novas conquistas.
A sindicalização acontece sempre nos horários de refeição
dos turnos.
Dia 16 – quarta-feira: YKK ferramentaria
Dia 17 – quinta-feira:YKK Alumínio
Dia 18 - sexta-feira: Metalúrgica Céu Azul
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Reivindicação

Ato na paulista marca
entrega de pauta da FEM

Sindicato leva pauta sobre
Gerdau para matriz no RS

Cerca de mil metalúrgicos
de várias cidades de São
Paulo lotaram na manhã da
última quinta-feira, dia 10 de
julho, a calçada em frente à
Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp).
A manifestação marcou o lançamento da Campanha Salarial do ramo e foi organizada pela FEM/CUT-SP e
CNM/CUT.
Durante o ato, os dirigentes sindicais metalúrgicos entregaram as pautas de reivindicações para as bancadas
patronais da ABIFA (Associação Brasileira de Fundição, com data-base setembro), Grupo 10 (que reúne os
sindicatos patronais dos setores de serralheria, lâmpadas, prensas entre outros,
com data-base em novembro) e setor Aeroespacial
(com data-base setembro).
Os coordenadores das bancadas patronais são: Valter
Armellim (Fundição), Jaime
Gambôa (G10) e Eduardo
Marçal (Aeroespacial).
Sindicatos da CUT
Participaram os presidentes da FEM/CUT-SP, Valmir
Marques (Biro Biro), do Sindicato dos Metalúrgicos de
Sorocaba, Ademilson Terto
da Silva; do ABC, Sérgio
Nobre; de Taubaté, Isaac do
Carmo, de Sorocaba; de Itu,
Francisco Macedo, o Secretário Geral da CNM/CUT,

Foguinho/Grupo Imagem

Campanha Salarial 2008

Ato de entrega da pauta dos metalúrgicos aconteceu em frente à Fiesp, na avenida Paulista, em São Paulo

CUT-SP, Valmir Marques
(Biro Biro).

Valter Sanches e vários outros dirigentes da Federação
e dos sindicatos filiados
Nas próximas semanas,
os representantes das bancadas vão agendar as primeiras
rodadas de negociação com
a Federação. “Nossa expectativa é repetir o excelente
desempenho das negociações firmadas no ano passado. Lutaremos para celebrar
Convenções Coletivas de
Trabalho que assegurem conquistas e avanços nas cláusulas sociais e econômicas para
toda categoria metalúrgica”,
conta o presidente da FEM/

Reivindicações
As principais reivindicações da FEM em 2008 são:
reajuste salarial pelo índice
total da inflação; aumento real
nos salários; valorização nos
pisos salariais; jornada de 40
horas semanais, sem redução
nos salários e unificação das
datas-base para setembro.
Outras reivindicações são
a renovação nas Convenções
pelo período de dois anos
(2008/2009) nas cláusulas

Diretores do Sindicato
dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região foram até a
sede nacional do Grupo
Gerdau, em PortoAlegre,
nesta quinta-feira, dia 15,
entregar uma pauta de reivindicações dos trabalhadores da unidade da empresa em Araçariguama,
que fabrica aços para construção civil.
A pauta trata de participação do Sindicato nas
negociações de PPR, abertura de Comunicação de
Acidente de Trabalho
(CAT) e fornecimento de
desjejum aos trabalhadores
de todos os turnos, entre
outros itens.
A pauta já está tramitando na unidade local da Gerdau há mais de 30 dias.
Nesse período, a empresa
se reuniu apenas uma vez
com o Sindicato para discutir as reivindicações. “O
resultado do encontro foi

decepcionante”, afirma
João de Moraes Farani, diretor do Sindicato e da Federação Estadual dos metalúrgicos da CUT (FEM).
Farani e Gilberto Almeida Silva, membro do CSE
na Gerdau, são os dirigentes que viajaram até a capital gaúcha para entregar a
pauta. “Vamos pedir ao escritório central que interceda para agilizar as negociações em Araçariguama.
Não se trata de passar por
cima da administração local,
mas de informar o Grupo
sobre as relações capitaltrabalho na região de Sorocaba”, afirma Farani.
O documento dirigido à
direção nacional da Gerdau
ressalta, por exemplo, que
o fornecimento de desjejum
é um “benefício básico e cultural” em nossa região, que
chega a atender 80% dos
35 mil metalúrgicos da base
regional de Sorocaba.

econômicas, que incluem o
reajuste nos salários e nos
pisos, e a criação de um fundo de qualificação profissional.
Contrato Nacional
Ainda no dia 10, os metalúrgicos da FEM somaramse a outros mil metalúrgicos
de diversas partes do país,
que estiveram em São Paulo
para participar de um ato pelo
Contrato Coletivo Nacional,
organizado pela Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT (CNM).

Trabalhadores da Gerdau aprovaram pauta por unanimidade

Cursos com inscrições
abertas no Sindicato

Telecurso - Telecurso
gratuito, convênio com o
Sesi, de 5ª a 8ª séries e Ensino Médio. Em dois horários:
das 8h às 10h e das 19h às
21h. Provas de eliminação de
matérias.A próxima avaliação
será em outubro. Mais informações: (15) 3334-5400
RH Treinare - Aulas na
sede do Sindicato em Sorocaba. Descontos especiais
para sócios. Inscrições aber-

tas para: Leitura e Interpretação de Desenho Técnico
Mecânico; Informações: (15)
3012-4800
Inglês – com desconto
para sócios. Abertura de
duas novas turmas de iniciantes no final de julho. Aulas no
Sindicato, às segundas e aos
sábados. Matrículas no Sindicato, de segunda a quinta
das 19h às 21h e aos sábados das 8h às 15h30.

Foguinho/Grupo Imagem

Negociações sobre PPR
avançam na categoria

Sindicalistas metalúrgicos conduzem assembléia sobre PPR na Martins, em Araçariguama

Obras no Ipanema Ville já começaram
Continua a todo vapor
a construção do Condomínio Residencial Ipanema Ville. As obras já foram iniciadas e a comer-

cialização segue seu ritmo
normal, com atendimento aos
interessados na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de
Sorocaba e Região.

Segundo o empreendedor
Getúlio Daniel de Souza Netto, “Trata-se de apartamentos de excelente qualidade
em um condomínio diferenciado, com apenas 128 unidades, o que indica uma localidade que futuramente será
bastante tranqüila e com boas
condições de habitabilidade”.
Conforme contrato já assinado entre a Infratécnica e
a Caixa Federal, a entrega de
todo o empreendimento será
em junho de 2.009. O objetivo, segundo a construtora,
é evitar que os moradores

tenham que conviver com
obras no local.
A entrada do condomínio
é pela rua paralela àAvenida
Ipanema.
O preço do apartamento
é R$ 52 mil. Os interessados
poderão utilizar seu FGTS
ou, ainda, financiar o valor
total do apartamento, sendo
que a primeira prestação terá
que ser paga apenas 30 dias
após a entrega das chaves.
Durante a obra não serão
pagas prestações, somente
uma parcela de juros sobre
os valores já efetivamente li-

berados para as obras,
pela Caixa Econômica Federal.
Há plantão no local todos os dias, das 9h as
17h30, inclusive nos finais
de semana. O local de vendas fica na Avenida Ipanema 5.025, ao lado da garagem de ônibus TCS. O
telefone é 3213-6455.
O atendimento na sede
do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba é as terças, quartas e quintas, das
8h às 18h. Telefone 33345400.

Foram movimentadas as
negociações sobre Programas de Participação nos Resultados (PPR) da categoria
metalúrgica nas últimas semanas. Além das reuniões rotineiras, o Sindicato coordenou assembléias de votação
e de mobilização sobre o
tema em Sorocaba,Araçariguama, São Roque e Piedade.
Em Sorocaba, os trabalhadores da Etirama rejeitaram, no último dia 8, uma proposta apresentada pela empresa. As negociações continuam.
Em Piedade , após rejeitaram duas propostas anteriores, os trabalhadores da Vimax aprovaram esta semana
a nova proposta de PPR
apresentada pela empresa.
Em São Roque , os trabalhadores da Metalvic rejeitaram, em assembléia dia 7,
um PPR 30% superior ao de
2007.
Em Araçariguama, dia
14, os trabalhadores e trabalhadoras da Martins e Martins aprovaram a proposta
negociada entre Sindicato e
empresa. Já na Metalur, também em Araçariguama, o Sindicato realixou uma assembléia de mobilização sobre o
PPR no último dia 4.

PÁG. 4
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MOMENTO HISTÓRICO

Toyota vem para Sorocaba
e vai gerar 2.500 empregos
Sindicato
Para o presidente interino do Sindicado dos
Metalúrgicos de Sorocaba e Região, Ademilson
Terto da Silva, a vinda da
Toyota mostra a importância da categoria metalúrgica de Sorocaba e o futuro promissor pelo qual
passa o país. “Um investimento desse porte não
se instala num lugar aleatoriamente. Primeiro se a
Toyota veio para o Brasil
é porque ela percebeu o
avanço pelo qual o país
passa nas mãos do governo Lula e, se escolheu
Sorocaba, foi porque confia em seus trabalhadores,
na nossa capacidade e na
nossa mão-de-obra”, analisa Terto.
Como política indireta para atrair empresas e
manter o trabalhador em
seus postos de trabalho, o
Sindicato dos Metalúrgicos mantém constantemente cursos de qualificação de mão-de-obra.
“Esperávamos pelo dia da
chegada de uma montadora [de veículos] para que
nossa categoria fosse ainda mais valorizada e respeitada”, completa Terto.

A Toyota vai se instalar
no quilômetro 92 da rodovia Castelo Branco, divisa
com o município de Porto
Feliz, em uma área de 480
hectares, o equivalente a
480 campos de futebol.
Antes de optar por Sorocaba, a empresa avaliou
o parque industrial e a capacidade de mão-obra de
dez estados.
O crescimento

Haseb da Toyota, presidente Lula e o ministro Miguel Jorge (comércio exterior) em Brasília nesta terça

Maré de boas notícias

Os metalúrgicos estão em
uma ótima maré de boas notícias. Além da instalação da
Toyota, outros anúncios recentes sobre investimentos e
geração de empregos em
Sorocaba foram sobre a reativação da Case e a retomada da produção de alumínio
pela fábrica local daAlcoa.
De acordo com anúncio
da Alcoa em maio, a reativação de uma prensa de extrusão de alumínio em Sorocaba, que deve iniciar atividade
em agosto deste ano, vai gerar 60 novos postos de trabalho.Atualmente, a fábrica
local produz apenas ferramentas e emprega 70 trabalhadores.
Já a Case anunciou em junho que vai retomar a produção de máquinas em So-

Case: como mandar currículo
cnhrecruta.sp@cnh.com.
O candidato não deve
se esquecer de especificar
a vaga desejada e a pretensão salarial (veja no quadro
as vagas oferecidas).
As vagas são oferecidas
também para portadores
de deficiências físicas. A
Case não contratou nenhuma agência de recrutamento para preencher as vagas
em Sorocaba.

Marchioni, executivo da Case, durante anúncio em junho deste ano

rocaba até o final do primeiro semestre de 2009. A previsão é de criação de pelo
menos 1.200 empregos diretos.
Ambas as empresas afirmaram que o mercado aquecido, a economia estável e as
boas perspectivas de crescimento do país foram fundamentais para a retomada da
produção em Sorocaba.

Claro que a localização
estratégica e o parque industrial de Sorocaba são bons
atrativos para investimentos.
Mas não se pode negar que
o governo Lula é o principal
responsável pelas boas notícias para os trabalhadores de
Sorocaba. Se o Brasil estivesse em crise, não haveria
lugar no mapa que atraísse
investimentos.

Festa do rock é sucesso de banda e de público
Aproximadamente 700
pessoas, na maioria jovens
metalúrgicos e familiares de
associados passaram pelo
auditório do Sindicato em
Sorocaba entre às 13h e às
23h de sábado para assistir

a apresentação de 16 bandas
em comemoração ao dia
Mundial do Rock, comemorado no último dia 13.
Para os organizadores –
da Juventude Metalúrgica - o
evento atingiu seu principal

objetivo, que era oferecer lazer e abrir espaço para as
bandas de garagem de Sorocaba e toda a região.
Em cada uma das bandas,
pelo menos um integrante era
metalúrgico.

Mirella/Grupo Imagem

Veja abaixo como os
candidatos a emprego na
futura Case de Sorocaba
devem encaminhar seus currículos.
Os interessados poderão se cadastrar no link
“Trabalhe Conosco” dos sites: www.caseih.com.br e
www.casece.com.br.
Também é possível enviar currículo (em formato
Word .doc) para o e-mail

Onde se instala

Agência Brasil

ções com o governador de
São Paulo, José Serra
(PSDB).

Roosevelt Pinheiro/BR

O presidente da Toyota no Mercosul, Shozo
Haseb, anunciou na última
terça, dia 15, ao presidente Lula, a instalação de
uma fábrica da montadora japonesa no município
de Sorocaba. É a primeira montadora a se instalar
na região e a previsão é de
que o número de empregos chegue a 2,5 mil, entrando para o grupo das
cinco empresas que mais
empregam em Sorocaba,
como ZF, Flextronics,
Schaeffler e Tecsis.
O investimento previsto para instalação da fábrica em Sorocaba, segundo Haseb, é de até US$
700 milhões.
A fábrica começa a ser
construída em 2009 e, em
2011, começa a produzir
um veículo de tamanho
pequeno para ser vendido
no Brasil e para exportação.
O presidente Lula pediu ao executivo da Toyota que o modelo fabricado em Sorocaba seja
equipado com motor biocombustível e que seja
exportado para a América
do Sul e para a África.
Somente após confirmar a nova fábrica para
Lula (PT), em Brasília, os
representantes da Toyota
vieram a São Paulo assinar o protocolo de inten-

Torneio de game tem
jogos no domingo
Acirrada. Assim foi a disputa da primeira fase do torneio de Vídeo Game do Sindicato dos Metalúrgicos, que
teve inicio no primeiro domingo de julho. Os metalúrgicos
compareceram e trouxeram
sua família para participar da
disputa.
O jogo de futebol em vídeo game fez sucesso, com
uma torcida muito animada,
foram mais de 40 partidas
somente nesta fase.
Gols de cabeça, de fora

da área, de bicicleta. Nos
dois domingos da primeira
fase teve tudo isso e muito
mais, foram 3 gols, em média, por partida.
A segunda fase do torneio
começará no próximo domingo (20/07), a partir das 8h, e
promete ser ainda mais competitivo. Estão marcados 36
jogos entre os vencedores da
primeira fase. Para conferir a
tabela, com o horário dos jogos e adversários, acesse o
site www.smetal.org.br .

Dia do Rock teve 16 bandas e 700 pessoas de público no Sindicato dos Metalúrgicos

Estrela da Vila faz festa julina na vila Fiori
A escola de samba Estrela daVila, da vila Fiori, promove, neste sábado, 19, sua
1ª Festa Julina. Além de opção de lazer para aos moradores do bairro, a festa tem
o objetivo de arrecadar fundos para realização do desfile da escola no carnaval de
rua de Sorocaba no ano que
vem.
Para garantir animação
dos adultos, a festa vai con-

tar com dois grupos de pagode: Patota de Cosme e Figura Oito, além do tradicional quentão, vinho quente e
comidas típicas.
Para a criançada haverá
brinquedos infláveis, gratuitos, além de refrigerante, pipoca, algodão doce e muita
brincadeira.
O evento vai acontecer
entre às 16h e 22h na quadra
de esporte que fica entre as

ruas Antônio Fausto e Francisco Loureiro, próximo à
CEI (Centro de Educação
Infantil) 52.

A vinda da montadora
japonesa para Sorocaba
vai ampliar ainda mais o
número de posto de trabalho para a categoria, que
cresce a cada dia com a
política de aquecimento da
economia do governo do
presidente Lula.
Em 2003, quando exmetalúrgico assumiu o comando do país, a categoria vivia um desaquecimento com 19 mil trabalhadores, contra os 27 mil atingidos no final dos anos 80.
Com Lula, a economia voltou a aquecer e hoje já são
35 mil trabalhadores, um
acréscimo de mais 80%.
“Com a instalação da
Toyota e o aquecimento da
cadeia produtiva necessária para abastecê-la, poderemos chegar aos 50 mil
metalúrgicos na região em
2011, um crescimento de
mais de 150% em 8 anos
de governo Lula”, lembra
Terto.

RCC de
Votorantim
sedia festival
de música
sacra
A Renovação Carismática Católica de Votorantim
promove nos dias 2 e 3 de
agosto, no teatro municipal
Francisco Beranger, na rua
Newton Vieira Soares s/n,
centro, o 6° Festival Ecumênico de Música Sacra Dom
Supremo.
No dia 1°, sexta-feira, às
20h, o músico Boy, ex-integrante da TV Canção Nova,
ministra um work shop no salão da paróquia São João
Batista, centro. O evento
também faz parte das atividades do festival.
A inscrição para cada
banda custa R$ 15,00 e vai
até o dia 15. A entrada do
público no evento, no entanto, custa apenas um quilo de
alimento não-perecível.
Os organizadores esperam a participação de 25 bandas de Votorantim, Sorocaba e região. Os cinco primeiros colocados serão premiados com troféus.
Mais informações pelo telefone 3247-11 12, com
Rodnei.

