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Ilustração smetal

G9 recebe pauta
de reivindicações

to, em Sorocaba, neste domingo, dia 6, às 10h, quando
serão divulgados o regulamento oficial do torneio e a
tabela de jogos. PÁG. 4

Todos os 171 jogadores
inscritos para o 1ºTorneio de
Videogame dos Metalúrgicos
estão convidados a participar
de uma reunião no Sindica-

Leia nesta edição a
coluna de opinião da
subsede da CUT sobre as
eleições municipais em
Sorocaba. PÁG. 2

eletroeletrônicos e laminação, entre outros. A
data-base desse grupo é em
agosto.
Apenas as cláusulas
econômicas serão negociadas com o Grupo 9, porque as cláusulas sociais
têm vigência até 2009.
No dia 10 de julho, a
FEM e a Confederação
Nacional dos Metalúrgi-

cos da CUT (CNM) entregarão as demais pautas de
reivindicações para as bancadas da Fundição , Aeroespacial, Grupo 3 e Montadoras, todo com database em setembro.
Ainda no dia 10, a pauta será entregue ao Grupo
10, com data-base em novembro.
As principais reivindi-

Leia artigo de Edilson de
Paula, presidente estadual
da CUT, sobre as principais
bandeiras de lutas da Central, definidas durante plenária dos sindicatos filiados no
final de junho. PÁG. 2
Confira
agenda
de
sindicalização
na
PÁG. 2

Representantes patronais do Grupo 9 e Biro-Biro, da FEM-CUT, durante entrega da pauta

Participação nos Resultados

Debate dia 3
discute combate
a abuso sexual
contra crianças

Trabalhadores da YKK, Valmar
e Bauma aprovam PPR 2008
Smetal Sorocaba

PÁG. 4

cações 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, unificação
das datas-base para setembro e criação de um fundo
de qualificação profissional. PÁG. 3

Em defesa dos
salários e contra
a inflação

Divulgação FEM/CUT

Torneio de game
dos metalúrgicos
tem reunião neste
domingo, dia 6

Dirigentes da Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT (FEM)
protocolaram na manhã
desta segunda-feira, 30 de
junho, na Fiesp (Federação das Indústrias de SP)
as pautas de reivindicações para a bancada patronal do Grupo 9, que reúne os sindicatos patronais
dos setores de máquinas,

Eleições 2008

Chaves Neto
é o vice de
Hamilton
Divulgação PT

Coligação ‘Sorocaba Olhando
para o Futuro’ une 10 partidos

Confira as
bandas que
vão tocar no
Sindicato dia
13 de julho

Sérgio Caliani, diretor do Sindicato, coordena assembléia que aprovou PPR na Bauma
As mais recentes conquistas de Programas de Participação nos Resultados
(PPR) na categoria metalúrgica aconteceram na YKK
(zíper, mecânica e esquadri-

em Sorocaba, a proposta de
PPR apresentada pela empresa foi rejeitada na assembléia
de trabalhadores. Diversas
outras empresas estão negociando o PPR. PÁG. 3

muita produção X pouca contratação

PÁG. 4

Três acidentes de trabalho
foram registrados no último
sábado em Sorocaba
ILustração

Renda dos
brasileiros mais
pobres melhorou,
segundo o Ipea
Entre 2003 e 2007, a renda dos trabalhadores 20%
mais pobres cresceu 26%,
enquanto a renda dos 20%
mais ricos subiu 5,6%.
O estudo do Ipea revela
que a renda dos mais pobres
vem crescendo mais rapidamente que a dos mais ricos.
PÁG. 3

as) e Valmar, de Sorocaba,
e Bauma, em Votorantim.
Juntas, essas indústrias
empregam aproximadamente
900 trabalhadores.
Já na empresa Induscap,

Dois dos acidentes foram em indústrias metalúrgicas: a Kishima e a Delfingen.
Um trabalhador perdeu oito dedos das
mãos, outro teve corte profundo em dois
dedos; e o terceiro, de um armazém de
paletes, ficou machucado após parte do
estoque cair sobre ele. PÁG. 3

Hamilton e Chaves Neto durante coletiva à imprensa neste segunda-feira

O empresário e arquiteto
Chaves Neto (PSB) será o
candidato a vice-prefeito na
chapa de Hamilton Pereira,
candidato a prefeito de Sorocaba pelo PT. O anúncio
foi feito na tarde desta segunda-feira, dia 30, na sede
do PT em Sorocaba.
“Contaremos com a
energia deste jovem [Chaves
Neto] para a campanha e
para governar Sorocaba”,
ressaltou Hamilton.
Chaves Neto afirmou que
esta é a primeira vez que a
esquerda se une em Soro-

caba com a possibilidade de
mostrar uma forma diferente de fazer política na cidade.
Hamilton e Neto citaram
o governo Lula como exemplo de uma administração
pública que governa para
toda a população.
A coligação “Sorocaba
Olhando para o Futuro”,
que tem Hamilton como
candidato, conta com dez
partidos: PT , PSB, PP,
PRTB, PCdoB, PSL, PDT,
PRB, PR e PT do B.
PÁG. 4

PÁG. 2
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Prestação de Serviço

Plantão da Caixa no
Sindicato será na última
sexta-feira do mês

Dois projetos para Sorocaba

cas públicas para toda a população, sem discriminar esta
ou aquela camada social, sem
privilegiar esta ou aquela região da cidade.
O lema é preparar a cidade para o futuro, partindo da
realidade atual, que é de
crescimento econômico e
atração de indústrias. Isso
significa adequar o trânsito,
qualificar a mão-de-obra,
cuidar da saúde dos cidadãos, investir em educação,
em creches, etc.
Para isso, a coligação
“Sorocaba Olhando para o
Futuro”, conta com partidos
de centro e esquerda, com lideranças comunitárias, sociais e sindicais, com parcela do
empresariado, entre outros.
Já o outro projeto, representado por Vitor Lippi,
atraiu para si os sobrenomes
políticos que vêm mandando
na cidade há décadas, revezando-se entre eles no poder
ou deixando que representantes deles governem por
curtos espaços de tempo.
Trata-se de sobrenomes
como Pannunzio, Crespo,
Mendes e Chaves, por exemplo. Para engrossar o caldo,
a coligação de Lippi conta
com políticos controvertidos,
como Oswaldinho Duarte.
Esses nomes são muito

Centro-esquerda

Mundo do trabalho

Terminado o período de negociações, as eleições em
Sorocaba caminham para a
polarização já no primeiro
turno. No fim, ficaram nítidos dois grupos políticos: de
um lado, os conservadores
e a velha direita, embora representada pelo sorriso de
plástico de uma cara recente na política, o prefeito Vitor Lippi. De outro, as forças democráticas e progressistas, numa aliança ampla
mas hegemonizada pela centro-esquerda, articulada em
torno de uma figura conhecida e com tradição de luta
popular e sindical, o deputado Hamilton Pereira. Correndo por fora, mas com o
risco de apenas fazer figuração, a candidatura do exvereador e deputado estadual do PSOL, Raul Marcelo.

Com a saída de Gabriel Bittencourt do páreo da disputa
pela Prefeitura e o ingresso
do PCdoB em sua coligação,
o deputado estadual e ex-sindicalista metalúrgico Hamilton
Pereira conseguiu agregar em
torno de sua candidatura as
três grandes centrais de trabalhadores que têm vida efetiva em Sorocaba. CUT,
Força Sindical e CTB. O
mundo do trabalho está unido, do mesmo lado. Já no
outro campo...

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

Bloco unidos da rejeição
Os operadores políticos do
candidato Lippi, tão profissionais e especialistas na velha
forma de fazer política, podem estar atirando no próprio
pé. Com as adesões de Crespo, do DEM, e de OswaldiEXPEDIENTE
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,
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e-mail: diretoria@smetal.org.br

Sede Iperó: rua Santo Antônio, 185,
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familiares para quem conhece um pouco da história
política de Sorocaba. É difícil encontrar quem negue
que eles representam a direita, o conservadorismo e
o elitismo.
A proposta de desenvolvimento dessa coligação
não tem afinidade com o
governo federal.
O desenvolvimento na
direita política é pensado a
partir de números, estatísticas e valores financeiros,
sem levar em conta as necessidades das pessoas,
nem se destina necessariamente ao público que deveria ser o maior beneficiário do crescimento: a população trabalhadora. Esse
modelo conservador não é
voltado, de forma alguma,
à distribuição de renda, nem
à implantação igualitária de
políticas públicas entre as
regiões e bairros.
Não é por acaso que temos hoje uma cidade dividida, onde uma parcela da
população e alguns dos
bairros contam com serviços e investimentos públicos
razoáveis; mas outra parte,
especialmente a periferia,
sofre com o descaso. Isso,
apesar da prosperidade excepcional que o município
vem desfrutando em virtude das ótimas perspectivas
econômicas do País.
Está muito fácil para o
trabalhador consciente perceber as diferenças entre os
dois projetos. Fácil também
para esse trabalhador escolher e defender o projeto
que melhor representa sua
classe social, que signifique
um salto de qualidade, que
atenda a um número muito
maior de sorocabanos do
que a administração atual.

Conforme noticiado na
edição anterior da Folha
Metalúrgica, o Sindicato dos
Metalúrgicos e a Caixa Econômica Federal estabeleceram uma parceria inédita em
Sorocaba, que vai proporcionar um plantão mensal do
banco, na sede do Sindicato, para tirar dúvidas dos trabalhadores sobre financiamento de habitação, PIS,

O plantão é gratuito e
aberto a todos os interessados. Quem vai tirar dúvidas
dos trabalhadores que comparecerem ao Sindicato serão gerentes da agência Tropeiro da Caixa, que fica no
Cerrado, em Sorocaba.
O primeiro plantão aconteceu no último dia 27 e atraiu
grande número de interessados.

Opinião

Em defesa dos salários e contra a inflação
Por: Edilson de Paula
Parabenizamos todos os
229 delegados e delegadas,
que representam mais de 300
sindicatos filiados dos setores público e privado do Estado de São Paulo, pela participação ativa na Plenária
Estatutária da CUT Estadual, realizada no período de 26
a 28 de junho, na cidade de
Atibaia-SP. Também saudamos a Coordenação Geral do
evento responsável, que proporcionou uma excelente infra-estrutura e um espaço privilegiado para a promoção
dos debates, que iniciaram no
dia 26, na sede da CUT, durante a Plenária Estadual sobre a Mulher Trabalhadora.
Nestes três dias, promovemos em conjunto com os
companheiros e companheiras uma série de atividades,
nas quais aprofundamos temas de grande relevância para
a classe trabalhadora, como
as conjunturas políticas nacional e estadual, a questão de
gênero, raça, criança e adolescente, LGBT, rurais, eleições municipais e as bandeiras de luta pela ratificação das
convenções 151 e 158 da

nho, do PMDB, conseguiram
reunir na mesma aliança os
políticos mais rejeitados da
cidade.

Edilson é
presidente
da CUT/SP

OIT, bem como propostas de
mudanças no estatuto da nossa Central e o Plano de Lutas para o próximo período.
Vale salientar que estas
lutas se iniciarão com uma
grande mobilização na segunda quinzena de julho, quando a nossa Central e os sindicatos filiados realizarão em
frente à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp), e também diante de
uma instituição financeira,
protestos contra a especulação, o aumento da inflação e
em defesa dos salários.Também definimos em conjunto
com os sindicalistas de todo
o Estado a tarefa de promover em São Bernardo do
Campo, berço do novo sindicalismo, na primeira semana de agosto, uma grande

assembléia popular em comemoração aos 25 anos de fundação da Central Única dos
Trabalhadores (CUT), celebrando as suas principais
conquistas e lutas em defesa
dos trabalhadores brasileiros.
Ressaltamos que a Coordenação Geral da Plenária,
sob o comando da Secretaria Geral da CUT/SP, produzirá um relatório final da plenária que destacará as principais ações e mobilizações
que serão implementadas por
todos os sindicatos filiados,
que visam fortalecer a estratégia de luta e organização da
classe trabalhadora no Estado de São Paulo.
Edílson de Paula – presidente da CUT Estadual São Paulo

Apartamentos do Ipanema Ville têm
previsão de entrega para maio de 2009

Tem mais
Além deles, já estão no grupo Flávio Chaves, ex-prefeito, ex-deputado e ex-presidente da Nossa Caixa, que
depois do escândalo da raspadinha submergiu politicamente; Paulo Mendes, vereador, ex-PFL, considerado o
pior prefeito que Sorocaba já
teve; Theodoro Mendes,
também ex-prefeito e ex-deputado federal, que depois de
ter integrado o Centrão, que
bancou os cinco anos para
Sarney , nunca mais se reelegeu; e Cláudio Grosso, que
também foi prefeito, embora,
como a viúva Porcina, pareça nunca ter sido.

FGTS e empréstimo consignado, entre outros serviços e
produtos oferecidos pela
Caixa.
O atendimento será em
dois horários, das 9h às 10h
e das 18h às 19h, toda última
sexta-feira do mês. O local é
o auditórioWilson Fernando
da Silva, Bolinha, no 4º andar do Sindicato em Sorocaba.

Divulgação

Está muito
fácil para o
trabalhador
consciente
perceber as
diferenças
entre os dois
projetos

Ilustração/construtora

Com o fim do período
de convenções partidárias
e definidas as candidaturas
e coligações que vão disputar a prefeitura de Sorocaba, os cenários possíveis
para o futuro do município
já estão muito claros. E os
trabalhadores precisam se
posicionar nesse tabuleiro
eleitoral desde já, e não
apenas no momento do
voto.
Até porque, nenhuma
propaganda este ano será
tão eficaz quanto o tradicional boca-a-boca, o convencimento de um eleitor
para outro, através de conversas pessoais, sobre o
que é o melhor para a classe trabalhadora local e para
as gerações futuras de sorocabanos.
Dois projetos estão em
disputa e vão determinar
quais as camadas sociais, as
regiões da cidade e as
ações de desenvolvimento
serão prioridades na próxima administração municipal.
Um dos projetos, liderado por Hamilton Pereira, do
PT, aglutina novos partidos
e novos protagonistas políticos que se propõem a governar Sorocaba. A coligação de Hamilton/Chaves
Neto, até pela trajetória de
suas lideranças e partidos,
prioriza os trabalhadores e
as camadas mais pobres.
Pensa o desenvolvimento e
a atração de investimentos
para a cidade a partir da
necessidade de geração de
empregos e de renda para
a população.
A coligação de Hamilton
se espelha no governo Lula
para promover uma distribuição igualitária de oportunidades, serviços e políti-

Esté em andamento a
construção do condomínio
de apartamentos Ipanema
Ville , na altura do número
5.000 da avenida Ipanema,
em Sorocaba. O conjunto
habitacional começou a ser
comercializado em 2008 e
tem previsão de entrega para
maio de 2009.
Com imóveis que giram
em torno de 50 mil reais, o
empreendimento foi especialmente dirigido para a classe trabalhadora, pois conta

com financiamento da Caixa
Econômica Federal. O trabalhador pode utilizar parte do
seu fundo de garantia para
adquirir o apartamento.
A parceria entre a Caixa
Federal e o Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba e
Região foi responsável em
parte pelo sucesso de vendas
do Ipanema Ville.
Mais informações pelo telefone 3334-5400 ou pessoalmente na sede do Sindicato em Sorocaba.

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 3 – quinta-feira: Wobben
Dia 4 – sexta-feira: MGS
Dia 7 - segunda-feira: Sibrol
Dia 8 - terça-feira: Edscha
Dia 10 - quinta-feira: Guzi e Pereira Leite (Iperó)
Dia 11 - sexta-feira: Macham (Votorantim)
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Ritmo de produção

FEM entrega pauta
para o Grupo 9
bém seguirão o mesmo formato os setores de Fundição,
Montadoras e Grupo 3 (Autopeças), cujas datas-base
são em setembro.
Somente no Grupo 10 e
no setor aeroespacial serão
renovadas todas as cláusulas
econômicas e sociais neste
ano.
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 duas novidades
são a renovação nas Convenções pelo período de dois
anos (2008/2009) nas cláusulas econômicas, que incluem o reajuste nos salários e
nos pisos, e a criação de um
fundo de qualificação profissional.
“Vamos apresentar estas

reivindicações para todas as
bancadas patronais. Nossa
estratégia é firmar um acordo de longo prazo tendo em
vista a fase estável e sólida da
nossa economia, que tem refletido no aumento da produção e no faturamento desses
segmentos”, conta Valmir
Marques, o Biro Biro, presidente da FEM.
O fundo de qualificação
profissional tem o objetivo de
atender a demanda de trabalhadores que precisam de
qualificação profissional. “As
empresas têm uma responsabilidade importante na formação dos seus profissionais,
por isso, devem investir cada
vez na qualificação da mãode-obra”, afirma Biro-Biro.
10 de julho
No dia 10 de julho, a
FEM e a Confederação Nacional dos Metalúrgicos da
CUT (CNM) entregarão as

demais pautas de reivindicações para as bancadas do
Grupo 10 (data-base em novembro), Fundição (setembro) e Aeroespacial (setembro), às 10h, na Fiesp.
Ainda no dia 10, as pautas serão protocoladas no
Sindicato Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Sinfavea-Montadoras) e ao Sindipeças (Grupo 3) - as datas-base dos trabalhadores destes setores
são em setembro.
No total, a FEM tem 13
sindicatos filiados, que representam 280 mil metalúrgicos
em todo o Estado de São
Paulo, que têm datas-base
entre agosto e novembro.

Três graves acidentes de
trabalho foram registrados
na manhã de sábado em
empresas da zona industrial de Sorocaba. Dois deles
foram em indústrias metalúrgicas. As três vítimas receberam os primeiros-socorros pelo Corpo de
Bombeiros e foram conduzidas ao Pronto-Socorro do
Hospital Regional.
Os casos foram destaque na imprensa local devido ao “número de ocorrências atendidos em apenas um dia, fato considerado incomum em tão curto
espaço de tempo”, segundo o jornal Cruzeiro do Sul.
O primeiro acidente foi
às 7h18 de sábado, na Delfingen - BR, fabricante de
chicotes de fios elétricos
para veículos, localizada na
avenida Independência,
1594. A vítima foi o operador de máquinas Guilherme
Gomes dos Santos, 21, que
ao cortar fios com estilete
teve um corte profundo que
atingiu dois dedos de mão
direita: os dedos mínimo e
anelar.
Pouco mais de uma hora
depois, às 8h27, o Resgate

Sorocaba na FEM
O diretor do Sindicato
dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região, João de Moraes Farani, é também vicepresidente da FEM.

foi acionado para atender
uma ocorrência na Kishima
Industrial, fabricante de ferramentas localizada na avenida Victor Andrews, 4290.
O operador de máquinas
Flávio Tavares Macedo
Neto, 31, estava com as
mãos numa bancada quando um lingote de ferro fundido caiu sobre ela e amputou oito dedos das mãos do
trabalhador. Somente os
polegares foram salvos.
Segundo relato do sargento J. Martins ao jornal
Cruzeiro do Sul, “os funcionários que acompanharam
o acidente estavam em estado de choque, principalmente as mulheres”.
O terceiro acidente, às
9h, aconteceu em uma empresa que armazena paletes
para venda e fica na avenida Pirelli, 2200. Uma pilha
de madeiras teria caído sobre o líder de contagem
Walter Alberto Leite de
Moura, 49.
O Corpo de Bombeiros
foi ágil nos atendimentos,
chegando aos locais dos
acidentes em no máximo
cinco minutos após ser acionado.

Ilutsração estátua MG

Divulgação FEM/CUT

Dirigentes da Federação
Estadual dos Metalúrgicos da
CUT (FEM) protocolaram
na manhã desta segunda-feira, 30 de junho, na Fiesp (Federação das Indústrias de
SP) as pautas de reivindicações para a bancada patronal do Grupo 9, que reúne os
sindicatos patronais dos setores de máquinas, eletroeletrônicos, laminação, metais
não ferrosos, artefatos de
metais, condutores elétricos,
materiais, equipamentos ferroviários, rodoviários, esquadria e construção metálica
entre outros. Ao todo são 65
mil metalúrgicos desse Grupo no estado e a data-base é
em agosto.
Apenas as cláusulas econômicas serão negociadas
com o Grupo 9, porque as
cláusulas sociais têm vigência
até 2009, conforme Convenção Coletiva deTrabalho firmada em 2007 entre a FEM
e a bancada patronal. Tam-

Acidentes de trabalho
em Sorocaba fazem
3 vítimas em apenas
duas horas no sábado

Representantes patronais do Grupo 9 e Biro-Biro, da FEM-CUT, durante entrega da pauta na segunda-feira

Participação nos Resultados

Mais 900 metalúrgicos da região se
beneficiam com acordos de PPR
Smetal Sorocaba

As mais recentes conquistas de Programas de Participação nos Resultados (PPR) na categoria metalúrgica aconteceram na YKK (zíper, mecânica e esquadrias) e Valmar, de Sorocaba, e Bauma, em Votorantim.
Todos os acordos foram negociados entre Sindicato, comissões internas e representantes das empresas. Juntas, essas indústrias empregam aproximadamente 900 trabalhadores. As propostas de PPR foram aprovadas pelos trabalhadores em assembléias.
Proposta rejeitada

PPR na Bauma foi negociada com patrões por Sindicato e comissão interna

Já na empresa Induscap, em Sorocaba, a proposta
de PPR apresentada pela empresa foi rejeitada pelos
trabalhadores.
As negociações continuam na Induscap e em diversas outras empresas do setor metalúrgico na região.

Melhorou a vida do
trabalhador mais
pobre, revela Ipea
O crescimento econômico, a estabilidade monetária
e as políticas sociais reduziram a desigualdade entre a
renda dos trabalhadores brasileiros.
Houve uma forte recuperação de renda nas camadas
mais pobres da população,
que tiveram ganhos quase
cinco vezes maior que a recuperação dos mais ricos.
Entre 2003 e 2007, a renda dos trabalhadores 20%
mais pobres cresceu 26%,
enquanto a renda dos 20%
mais ricos subiu 5,6% de
acordo com o Instituto de
Pesquisa EconômicaAplicada (Ipea). Ou seja, a renda
dos mais pobres vem crescendo mais rapidamente que
a dos mais ricos.
Entre 2002 e 2008, a diferença entre as camadas de
trabalhadores caiu 7% pelo
índice Gini, ou seja, a média
entre os 10% mais pobres e
a média dos 10% mais ricos,
caiu de 0,543 para 0,505.
Por esse indicador, quanto
mais perto do zero menor a
desigualdade. Foi um dos
maiores avanços entre todos

os países em desenvolvimento.
O índice tem como base
a renda dos ocupados, que
inclui salário, aposentadorias
e benefícios de programas de
transferência de renda, entre
eles o Bolsa Família.
Falta mais - Conforme
Marcio Pochmann, presidente do Ipea, para um país não
ser primitivo o índice Gini precisa estar abaixo de 0,45.
Mantidos os atuais ritmos de
crescimento da economia,
recuperação do salário mínimo e ações de transferência
de renda, o País vai alcançar
esse índice em oito anos.
Pochman disse que a manutenção da tendência de
desconcentração de renda
depende também da mudança do padrão tributário do
País.
“A carga de impostos indiretos faz com que a população mais pobre pague proporcionalmente mais tributos
que os ricos”, afirmou o economista.
Fonte:Tribuna Metalúrgica do ABC
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Candidatura de Hamilton a prefeito
de Sorocaba reúne 10 partidos
gação traz”, destacou Neto,
que citou como bom exemplo Lula e o governo federal,
“onde o PT conseguiu arregimentar um grupo de partidos para governar o País e
promover o desenvolvimento com igualdade. É esse projeto que traremos para Sorocaba”, concluiu.
Lula como exemplo
Hamilton afirmou que não
há incompatibilidade nenhuma em ter um candidato a
prefeito como ele, de origem
sindical, e um empresário
como vice. “Lula provou que
o conflito capital-trabalho
não é problema dependendo
da forma de governar. O vicepresidente do Brasil, José de
Alencar, é empresário e é um
vice atuante, que trabalha
muito, que governa junto com
Lula. É isso que pretendemos
para Sorocaba”.
“Contaremos com a energia deste jovem [Chaves
Neto] para a campanha e
para governar Sorocaba”,
ressaltou Hamilton.

A candidatura de Hamilton já conta também com
declarações de apoio dos líderes das maiores centrais
sindicais que atuam na cidade: CUT, Força Sindical e
CTB.
Arco de alianças
Para Paulo Henrique Soranz, presidente do PT de
Sorocaba, o grande arco de
alianças formado em torno da
candidatura de Hamilton é
prova de que setores da sociedade estão cansados do
atual modelo político que
rege na cidade.
“Se nós abríssemos mão
de princípios como ter um
governo democrático, com
participação popular, que priorize o aspecto social, essa
aliança seria ainda maior”,
afirmou Paulo. “Mas não
abrimos mão de princípios,
não atravessamos a negociação de ninguém. Fomos éticos”.
Além de Hamilton e Lippi, também Raul Marcelo
(Psol) é candidato a prefeito.

Chaves Neto e Hamilton Pereira durante convenção do PT no último dia 21

Confirmadas bandas para o Dia do Rock no Sindicato
Já estão confirmadas as
bandas que vão tocar na
sede do Sindicato em Sorocaba dia 13 de julho, Dia
Mundial do Rock (veja
quadro). O evento começa às 13h.
Todas as bandas têm
pelo menos um metalúrgico entre seus membros.

A organização é da Juventude Metalúrgica de
Sorocaba e Região. Mais
informações na próxima
edição da Folha Metalúrgica, ou pelo telefone:
(15) 3334-5400, ou ainda
pelo
site:
www.smetal.org.br (a partir desta sexta-feira).

Dia 13 de julho, no Sindicato
♦ASSASSINOS DO
ROCK
♦INHUMANE-RITES
♦MACHIMI HEND
♦DRAGON RING
♦OS CARA VÉIO

Divulgação

A subsede regional da
CUT promove, dia 3 de
julho, das 14h30 às 17h,
no auditório do Sindicato
dos Condutores de Sorocaba, um debate sobre abuso e exploração sexual de

crianças e adolescentes.
Advogados, psicólogos
e especialistas no combate a esse tipo de crime,
que choca a sociedade,
serão os palestrantes.
O convite para o even-

to, que é aberto ao público em geral, destaca:
“Convidamos a todos para
o debate sobre o tema, visando o enfrentamento
urgente desta problemática que atinge a vítima di-

retamente, mas a sociedade como um todo”. O auditório do Sindicato dos
Condutores de Sorocaba e
Região fica na rua Augusto Franco, 159; próximo
ao terminal São Paulo.

CONFIRAA PROGRAMAÇÃO:
14h30 – Abertura
14h45 – Apresentação do Tema
Maria Isabel da Silva
Conselheira do CONANDA 1998/2006
Sabrina Maciel
Psicóloga do CREAS
Débora Vieira dos Santos
Enfermeira do Conjunto Hospitalar de Sorocaba
Márcia Tavares Marques da Silva
Advogada – Especialista em Direitos Humanos
15h45 – Debate público
17h - Encerramento

♦VERTIGEM

♦ROSA FURIOSA

♦SINCOPE

♦FATOR HARD CORE

♦CROSS BONIS

♦HEAVEN HARD

♦HEAVY N’HARD

♦3 R 7

♦ESPORNIA
♦ ACERCA

♦BANDA ALAMBIQUE

♦MOCHILEIROS DO
TIBET

Abuso contra crianças é
tema de palestra nesta 5ª

♦VELHARIA

Fonte: Juventude Metalúrgica
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O empresário e arquiteto
Chaves Neto (PSB) será o
candidato a vice-prefeito na
chapa de Hamilton Pereira,
candidato a prefeito de Sorocaba pelo PT. O anúncio
foi feito na tarde da última
segunda-feira, dia 30, na
sede do PT em Sorocaba.
No último sábado, Gabriel Bitencout (PCdoB),
abriu mão de sua candidatura a prefeito para apoiar Hamilton. Já Caldini Crespo (do
DEM), desistiu de ser candidato ao cargo e se aliou ao
tucano Vitor Lippi.
A coligação “Sorocaba
Olhando para o Futuro”, que
tem Hamilton como candidato, conta com dez partidos:
PT, PSB, PP, PRTB,
PCdoB, PSL, PDT, PRB,
PR e PT do B.
Chaves Neto destacou
sua satisfação em ser o vice
da Hamilton e afirmou que
esta é a primeira vez que a
esquerda se une em Sorocaba com a possibilidade de
mostrar uma forma diferente
de fazer política na cidade.
“É esse o Projeto que a coli-

Grupo Imagem

Chaves Neto, do PSB, é o candidato a vice-prefeito da coligação “Sorocaba Olhando para o Futuro”

Torneio de game tem
reunião no domingo
O 1º Torneio de Vídeo
Game dos Metalúrgicos, que
encerrou inscrições na última
sexta, terá 171 sócios ou dependentes na disputa. O jogo
utilizado será o “Winning Eleven”. Os jogos serão realizados aos domingos de manhã,
na sede do Sindicato em Sorocaba.
Todos os jogadores inscritos estão convidados a
participar de uma reunião no
Sindicato neste domingo, dia
6, às 10h, quando serão divulgados o regulamento oficial do torneio e a tabela de
jogos.
É muito importante que o
jogador compareça à reunião, porém não é obrigatória a presença.
Pede-se aos participantes

que levem à reunião um quilo
de alimentos não-perecível,
que será doado para entidades assistenciais (a participação no torneio é gratuita).
A tabela de jogos e o regulamento serão afixados no
Sindicato dos Metalúrgicos
de Sorocaba.
Confira a tabela de jogos
também
no
site
www.smetal.org.br a partir
desta sexta-feira, dia 4.
Prêmios:
1º lugar – vídeo game
Playstation 2 com 1 controle
2º lugar – MP5 com 4 gigabytes
3º lugar – MP3 com 2 gigabytes
Artilheiro – MP3 com 2
gigabytes

