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Descontraído,o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, emocionou as aproximadamente 500 pessoas, que compareceram ao evento na noite
desta segunda-feira, dia 12, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos doABC, em
São Bernardo do Campo, em comemoração aos 30 anos da greve da Scania,
liderada em 1978 pelo próprio Lula juntamente com seus companheiros de diretoria e militantes da categoria.
Iniciada em 12 de maio 1978, a greve dos trabalhadores da Scania foi a
primeira realizada após dez anos da promulgação do AI-5, que suspendeu a
possibilidade de qualquer reunião de cunho político e recrudesceu a censura,
entre outras medidas que deram poderes absolutos ao regime militar.
Para surpresa da comitiva de Sorocaba que estava presente, foi convidado a
participar da mesa do evento, Wilson Fernando da Silva, o Bolinha, ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região (na foto acima, de
boné) . Antes de mudar-se para Sorocaba e dar início ao sindicalismo da CUT
na região, no início dos anos 80, Bolinha foi colega de fábrica de Lula na década
de 60 e seu companheiro de lutas sindicais na década de 70, no ABC. PÁG. 4

Sindicato faz homenagem às mães
A diretoria do Sindicato distribuiu, na sexta-feira, dia 9, seis mil envelopes com sementes de flores para as mulheres da
categoria metalúrgica na
região, em homenagem ao
Dia das Mães, comemorado no domingo, dia 11.
Além das sementes de
cravo, de diversas cores,
as mulheres metalúrgicas
receberam um folheto

com frases alusivas à data
e um convite para um
evento que será realizado
nesta sexta, dia 16, na
sede do Sindicato em Sorocaba.
A participação é gratuita. No entanto, é necessário confirmar presença até às 18h desta
quinta, dia 15, pelos telefones: (15) 3334-5406
ou 3334-5404. PÁG. 3
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novo mandato sindical

Para crescer com qualidade
A reportagem publicada
pelo jornal Cruzeiro do Sul
no último domingo, dia 11,
na qual o secretário do Ministério do MeioAmbiente,
Hamilton Pereira, afirma que
Sorocaba caminha para se
tornar uma nova ABC (tradicional região paulista, considerada o maior pólo industrial do País), confirma uma
percepção que o Sindicato
e os trabalhadores metalúrgicos de maneira geral vinham tendo há tempos.
O crescimento industrial
de Sorocaba nos últimos
anos tem sido notável.A cidade é bem localizada, conta com mão-de-obra qualificada em quantidade razoável (precisa ainda melhorar
muito nesse aspecto) e vem
recebendo uma séria de investimentos inclusive do governo federal.
Tudo isso, somado ao
excelente momento econômico que o Brasil vive, ao
fato de cada vez mais brasileiros terem renda ou salários e, dessa forma, se tornarem novos consumidores; faz
os analistas preverem que os
investimentos empresariais
em regiões estratégicas
como Sorocaba tem tudo
para aumentar o ritmo.
Como a própria reportagem ressaltou, a possibilidade de um crescimento ainda
maior de Sorocaba traz otimismo para a região, mas
também traz enormes preocupações.
As principais preocupa-

Dá-lhe Dilma
Na semana passada, a
ministra Dilma Rousseff foi
falar na Comissão de InfraEstrutura do Senado.A oposição queria pegá-la no contrapé, com a história do suposto dossiê. Aí entrou em
cena o senador Agripino
Maia, ex-pefelê, agora
DEM, e acusou Dilma de ter
mentido na ditadura e que
poderia estar mentindo novamente. Dilma massacrou o
coronel: disse que aos 19
anos, sob tortura, mentiu
mesmo, para não entregar
seus companheiros. Disse
mais: na ditadura, coragem
é mentir. Foi aplaudida e
Agripino calou-se. Dilma saiu
ainda mais forte do que entrou. Já a oposição está batendo cabeça e caçando outro mote.
“Vias de fato”
Em São Paulo, na festa
para lançar a candidatura
Alckmin, quase sobrou tapa.
Como diriam os velhos re-

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

Falta também à
administração municipal coragem para
enfrentar o setor
imobiliário, que hoje
expande seus negócios quase sem ter
normas ou critérios
que imponham
limites de interesse
comunitário
ções dizem respeito à questão ambiental e à qualidade
de vida da população.
Claro que a perspectiva
de ter mais empregos e mais
investimentos na cidade é ótima. Mas é indispensável preparar a cidade para esse
novo cenário. Caso contrário, a população pode ser
esmagada pelo crescimento
desordenado. E o desenvolvimento terá vida curta, pois
as empresas tendem a deixar
a cidade quando o espaço, a
infra-estrutura, a praticidade
logística, a saúde dos trabalhadores deixam de ser atrativos.
O capitalismo não perdoa.
Ele é exploratório por natureza. Quando um local deixa
de ser interessante, de gerar
lucros e perspectivas futuras
de crescimento; o capital
procura outra localidade para
ser explorada.
O mesmo de pode dizer
do comportamento do Capi-

pórteres policiais, as turmas
do Alckmin e do Serra por
pouco não chegaram às vias
de fato. Aqui em Sorocaba,
muitos acham que a convenção tucana tende a ir para o
mesmo caminho. Os grupos
de Amary e Lippi já não se
falam, as puxadas de tapete
rolam soltas e é bom botar
polícia no local da convenção. Pode sobrar cadeirada.
É aquela água
Enquanto a bancada do
PT na Câmara de Sorocaba
se mobiliza para evitar o aumento nas contas de água, a
prefeitura tucana de Vitor Lippi faz o contrário: aterra nascentes. O Bom Dia de segunda-feira mostrou que no
São Lourenço e no Parque
das Laranjeiras estão cobrindo os olhos d´água para as
obras pré-eleitorais. Até a
Polícia Ambiental baixou nos
locais e fez boletins de ocorrência.
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tal frente ao meio ambiente.
A maior parte dos grandes
empresários torce o nariz
quando têm que atender
normas ambientais para se
instalarem. Mas também
não ficam instaladas em lugares onde a degradação
ambiental já exterminou os
recursos naturais e retirou
da população a qualidade
de vida que os mantinha saudáveis, produtivos, criativos
e dispostos a se qualificarem
cada vez mais.
Sorocaba tem que resolver problemas como o escoamento da produção,
para pôr fim a “gargalos” de
trânsito que atingem vários
pontos da cidade, inclusive
a zona industrial.
Falta também à administração municipal coragem
para enfrentar o setor imobiliário, que hoje expande
seus negócios quase sem ter
normas ou critérios que imponham limites, que tornem
os investimentos mais racionais e que atendam aos interesses comunitários, e não
apenas aos lucros dos empresários do setor.
Será o PSDB capaz de
pôr o dedo na ferida, sendo
que Amary, um dos principais líderes do partido na cidade, é empresário do ramo
imobiliário ?
Somente por esse aspecto já podemos ter uma
noção do quanto a eleição
municipal deste final de ano
será importante para Sorocaba e para a região.

Novidade velha
O PPS, que um dia já foi
o bom e velho Partidão e hoje
é só um apêndice do PSDB,
anunciou apoio à candidatura Renato Amary, mas só a
ele. A imprensa deu um destaque imerecido ao fato. Dizem que notícia é aquilo que
é novidade. E quem acompanha a cena política local sabe
que o PPS aqui foi colonizado pelas forças amarystas faz
tempo. Tanto que o presidente local é assessor da deputada Maria Lúcia e foi secretário municipal nos tempo de
Amary. Quem distribui notas
à imprensa foi a também assessora de Maria Lúcia, que
se diz filiada ao PPS.

Diretoria do Sindicato para o triênio
2008/2011 toma posse dia 24
A posse solene dos 100
membros de Comitês Sindicais de Empresa (CSE), eleitos pelos metalúrgicos sindicalizados da região em março deste ano, será no dia 24
de maio, às 9h, na sede do
Sindicato em Sorocaba.
Entre os 100 membros de
CSE estão também os 27
metalúrgicos eleitos em abril
para compor a Diretoria Executiva, o Conselho da Diretoria, o Conselho Fiscal e os

suplentes.
A Diretoria Executiva é
encabeçada por Izídio de
Brito Correia, reeleito presidente do Sindicato. A posse
dos membros dessa instância
da direção também será dia
24, no mesmo local e horário.
A cerimônia será simples,
resumindo-se à assinatura
das atas oficiais. O mandato
da diretoria sindical é de três
anos.

Izídio de Brito toma posse para
o próximo mandato dia 24

Inscrição para informática gratuita
na sede de Sorocaba vai até dia 14
Sorteio das vagas será quinta-feira, dia 15
Encerram-se nesta quarta, dia 14, as
inscrições para o curso gratuito de informática oferecido pelo Sindicato na sede de
Sorocaba.
O horário de inscrição é das 8h às 13h
e das 14h às 19h, na sede do Sindicato. A
idade mínima é 16 anos e é necessário ter
o ensino fundamental completo.
O sorteio das vagas será na quinta-feira, dia 15, às 19h, na sede do Sindicato. É necessária presença do candidato ou de
um representante, com o protocolo de inscrição (sem rasuras).
Nesta nova turma o curso teve uma novidade, anunciada pela Folha Metalúrgica na edição anterior, turmas exclusivas para adolescentes, dependentes de sócios, de 12 a 15 anos de idade. Mais informações: 3334-5400

Show de Netinho em Votorantim
será dia 25 de maio, na ‘Vila Nova’
Evento marcará encerramento de homenagens da
CUT regional e de Votorantim ao Dia do Trabalhador
O show de Netinho de Paula, na Vila Nova Votorantim, será no dia 25 de maio (na edição anterior da
Folha Metalúrgica foi publicada a data prevista até
então, que era 23 de maio). O local do bairro em que
ocorrerá a apresentação será definido nos próximos
dias.
O show dará continuidade às comemoração do Dia
do Trabalhador deste ano, promovido em parceria
entre a subsede regional da CUT e a prefeitura de
Votorantim. Na ocasião, a apresentação de Netinho,
que encerraria o evento na praça Lecy de Campos,
teve que ser cancelado devido à chuva.
A secretaria de Cultura de Votorantim está elaborando a programação do evento, que terá outras
atrações além de Netinho de Paula.

Família de Gustavo agradece
solidariedade de metalúrgicos
Potenciais doadores ainda podem se oferecer p ara
teste de compatibilidade de medula óssea
Após a publicação de uma matéria na edição
anterior da Folha Metalúrgica, dezenas de metalúrgicos da região de Sorocaba entraram em contato com
a família do garoto Gustavo, de Piedade, que tem um
tipo raro de leucemia, para se oferecerem a fazer o
teste de compatibilidade de medula óssea.
A família de Gustavo Fernandes de Lima entrou em
contato com os dirigentes sindicais metalúrgicos de
Piedade, Rodnei e Geraldinho, e pediu para que a
Folha Metalúrgica agradecesse a toda a categoria pela
solidariedade.
Mas a luta para encontrar um doador de medula
para o menino, de 7 anos, ainda não acabou. Gustavo
tem leucemia mielóide crônica (LMC), que entre
adultos corresponde a apenas 15% dos casos da
doença no país. Em crianças ela é ainda mais rara.
No dia 26 de julho, será realizado um grande mutirão de testes no Estádio Municipal Lino de Matos, o “Campão”, em Piedade. O atendimento será das 9h às 16h.
Para participar, basta comparecer portando um documento de identificação (como o
RG).
O tratamento de Gustavo está sendo realizado pelo GPACI (Grupo de Pesquisa e
Assistência ao Câncer Infantil) de Sorocaba.
Mais informações sobre a doença ou como fazer o teste de compatibilidade
podem ser obtidas pelos telefones (15) 9621-9122 ou 3244-4708, com os familiares de Gustavo.
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Notícias da categoria

Mães metalúrgicas são homenageadas pelo
Sindicato e têm evento especial nesta sexta
A diretoria do Sindicato distribuiu, na sexta-feira,
dia 9, seis mil envelopes com sementes de flores para
as mulheres da categoria metalúrgica na região, em
homenagem ao Dia das Mães, comemorado no domingo, dia 11.
Além das sementes de cravo, de diversas cores, as
mulheres metalúrgicas receberam um folheto com
frases alusivas à data e um convite para um evento que
será realizado nesta sexta, dia 16, na sede do Sindicato em Sorocaba.
A idéia das sementes como símbolo do futuro foi
reforçada no folheto com frases como “Plante a idéia
do respeito, da luta e da solidariedade. Cultive essas
atitudes onde puder. Veja sua iniciativa germinar. E
acompanhe o florescer de um futuro melhor para todos”.
O folheto com as sementes foi distribuído nas fábricas com maior concentração de mulheres, como
Flextronics, YKK, Yashica, em Sorocaba; e Martins e
Martins, em Araçariguama, entre outras.
Mas todas trabalhadoras da categoria que são mães
— e também as mães de trabalhadores metalúrgicos
— estão convidados pra o evento desta sexta, a partir
das 18h, na sede do Sindicato em Sorocaba.
No entanto, é obrigatório confirmar presença pelos telefones: (15) 3334-5406 ou 3334-5404 (veja
matéria nesta página).

Para participar de evento
das mães, basta confirmar
presença por telefone
Nesta sexta, dia 16, a
partir das 18 horas, na sede
do Sindicato em Sorocaba, as mães metalúrgicas e
as mães de metalúrgicos
receberão mais uma homenagem organizada pela diretoria sindical.
No evento haverá dicas sobre saúde, beleza e
bem-estar; oficinas de artesanato; música ao vivo,
entre outras atrações dedicadas às mulheres que
são mães.
As mães podem levar
seus filhos pequenos, pois
haverá também brincadeiras e brinquedos, sob supervisão de monitores para
crianças.

A participação é gratuita. No entanto, é necessário confirmar presença
até às 18h desta quinta,
dia 15, pelos telefones:
(15) 3334-5406 ou
3334-5404.
Para realizar o evento
o Sindicato conta com diversos parceiros, como
Pet Cursos, RH Treinare, Colégio Técnico Mentor, Grupo Imagem Fotografia e Vídeo Sorocaba, Salão de Cabeleir eiro Silvestre, Sanamed,
Orquestra Vintena Brasileira, Icone Confeçções, Clinica Orto Riso
e Banco de Alimentos de
Sorocaba.

Sindicato em
Dia 28 de maio terá mobilização
Araçariguama nacional pela redução da jornada
tem nova sede a
partir do dia 19
A partir da próxima segunda, dia 19, a sede do Sindicato dos Metalúrgicos em
Araçariguama passa a funcionar em novo endereço: Rua
Santa Cruz, 260, Centro, ao
lado do hospital Cruzeiro do
Sul.
A nova sede é própria,
enquanto a sala na galeria
central, onde o Sindicato vem
funcionando é alugada.
O novo local vai permitir
ao Sindicato oferecer mais
conforto aos sócios e tem

mais espaço para reuniões e
cursos.
Na data de conclusão
desta edição (terça, dia 13),
a diretoria do Sindicato planejava, para domingo, dia
18, uma apresentação formal
da nova sede para os metalúrgicos sindicalizados e autoridades de Araçariguama.
O telefone da sede, mesmo com a mudança de endereço, continua o mesmo: (11)
4136-3840.

De forma unificada, as
centrais sindicais brasileiras
que coordenam a campanha
pela redução da jornada de
trabalho escolheram o 28 de
Maio como Dia Nacional de
Lutas e Mobilizações destacando que “A hora é agora;
reduzir a jornada é gerar empregos”.
No manifesto de convocação do 28 de Maio, as centrais esclarecem que “a luta
dos trabalhadores pela redução da jornada de trabalho
sem redução de salários é histórica e torna-se mais efetiva, com maiores possibilidades de vitória, quando travada nos momentos, como o
atual, de crescimento da economia e dos salários, quan-

do as empresas prosperam.
Aliada à necessária redução
da taxa de juros, será uma
importante medida para a geração e distribuição democrática da renda e para o desenvolvimento do país”.
As centrais decidiram realizar paralisações em diferentes setores de atividades
e mobilizações de rua, por
todo o Brasil, no dia 28 de
maio, já batizado de Dia Nacional de Lutas e Mobilizações pela Redução da Jornada de Trabalho sem Redução
de Salários e pela Ratificação
da 151 e 158.
“Vamos organizar paralisações de uma hora, atraso
na entrada dos turnos, mobilizações na porta de fábricas

e empresas, panfletagem.
Nosso objetivo é chamar a
atenção da sociedade e pressionar o Congresso pela nossa
agenda, a agenda da classe
trabalhadora”, afirmouArtur

Henrique, presidente da CUT
nacional durante o encontro
das centrais, em meados de
abril, que definiu a data da
mobilização nacional pela redução da jornada.

Três empresas firmam Cipeiros participam de
seminário sobre prensas
acordo de PPR 2008
Mais três empresas
metalúrgicas firmaram,
nos últimos dias, acordos
com o Sindicato para pagamento de participação
nos resultados aos trabalhadores. Foram elas: a
Enertec, a Dana e a Tamboré, todas em Sorocaba.
Os três Programas de
Participação nos Resultados de 2008 (PPR) prevêem pagamentos superiores aos de 2007.

Seminário sobre segurança em prensas, organizado pelo Sindicato,
aconteceu dia 29 de abril e contou com cipeiros de diversas fábricas

800 beneficiados

Somando as três fábricas, pelo menos 800 metalúrgicos serão beneficiados pelos acordos.
Apesar de diversas negociações de PPR 2008
já estarem acontecendo,
muitas empresas ainda

Mart Ferramentaria regulariza
depósitos de FGTS
Trabalhadores da Dana aprovaram PPR 2008 em assembléia

não responderam às pautas de reivindicações enviadas pelo Sindicato. A
diretoria da entidade ori-

enta os trabalhadores a se
mobilizem para cobrar
dessas empresas o início
das negociações.

Após denúncias recentes de trabalhadores sobre atraso
nos depósitos do FGTS na Mart Ferramentaria, em Sorocaba, o departamento jurídico do Sindicato entrou com ação
para garantir o direito dos trabalhadores.
Poucos dias após o Sindicato entrar com o processo, a
empresa regularizou os depósitos, que agora estão em dia.
A Mart Ferramentaria conta com 15 trabalhadores.

A secretaria de Saúde
do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e
Região, realizou, no dia 29
de abril, um encontro sobre
segurança em prensas, que
contou com a participação
de cipeiros de diversas
fábricas da categoria.
O evento durou o dia
todo e foi realizado no
Centro de Convenções do
Sindicato dos Condutores,
em Votorantim. O encontro
abordou, principalmente, a
Convenção Coletiva de
Prensas, que contém
normas para o uso seguro
desse equipamento.
Apesar de fundamental
para evitar acidentes de
trabalho, e em vigor há
vários anos na categoria
metalúrgica, a Convenção
ainda é pouco conhecida.

PÁG. 4
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Resgate da história recente do Br asil

Lula emociona metalúrgicos ao
relembrar greve histórica de 78

Descontraído, visivelmente sentindo-se em casa, o
presidente da República, Luiz
Inácio Lula da Silva, emocionou as aproximadamente
500 pessoas (principalmente
metalúrgicos e lideranças sindicais de hoje e de décadas
passadas), que compareceram ao evento na noite desta
segunda-feira, dia 12, na sede
do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, em comemoração aos 30 anos da greve da Scania, liderada em
1978 pelo próprio Lula juntamente com seus companheiros de diretoria e militantes da categoria.
Iniciada em 12 de maio
1978, a greve dos trabalhadores da Scania foi a primeira realizada após dez anos da
promulgação do AI-5, que
suspendeu a possibilidade de
qualquer reunião de cunho
político e recrudesceu a censura, entre outras medidas
que deram poderes absolutos ao regime militar.
Para surpresa e satisfação
da comitiva de Sorocaba que
estava presente, foi convidado a participar da mesa do
evento,Wilson Fernando da
Silva, o Bolinha, ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região.
Antes de mudar-se para Sorocaba e dar início ao sindicalismo da CUT na região,
no início dos anos 80, Bolinha foi colega de fábrica de
Lula na década de 60 e seu
companheiro de lutas sindicais na década de 70, no
ABC.
Nomes, datas e orguho
do passado
Lula relembrou fatos marcantes da primeira greve que
deu início a uma série de mobilizações sindicais e sociais,
que desafiaram a ditadura,
que recuperaram a auto-estima e a capacidade de luta
das massas e, assim, contribuíram para a redemocratização do Brasil na década seguinte.
O presidente da Repúbli-

Acima, Bolinha em
imagem do documentário
“Linha de Montagem”, no
final dos anos 70.
Ao lado, o histórico e
atuante líder sindical em
foto recente

ca atribuiu sua trajetória aos
diversos companheiros que
compartilharam com ele os
desafios daquela época, muitos dos quais presentes ao
evento na última segunda.
Mas o mérito principal, segundo Lula, foi o espírito de
luta e a ousadia da categoria
metalúrgica.
Ao se referir a Bolinha,
Lula contou a história da amizade entre eles, citou a vinda
do amigo para Sorocaba e o
classificou como “uma das lideranças mais bem preparadas deste País”.

Fotos: Foguinho/Grupo Imagem

Comemoração dos 30 anos da greve na Scania, que desafiou a ditadura militar, aconteceu dia 12, no Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC; Bolinha, sindicalista de Sorocaba, foi chamado ao palco na solenidade

Documentário censurado
pela ditadura
No mesmo evento, foi exibida uma cópia restaurada do
documentário “Linha de
Montagem”, do diretor Renato Tapajós, que narra as
lutas sindicais no ABC no final dos anos 70 a partir da
ótica dos seus próprios protagonistas, os trabalhadores
metalúrgicos.
No início dos anos 80,
quando o filme ficou pronto,
ele foi exibido apenas uma
vez, na sede do Sindicato no
ABC. Depois, os rolos originais de filmagem tiveram que
ficar vários anos escondidos
para impedir que o regime
militar apreendesse a obra,
por considerá-la “subversiva”.
Formação ética e política
na categoria metalúrgica
Ao encerrar seu discurso,
no qual recordou fatos e
companheiros de décadas
passadas, e ressaltou algumas
conquistas sociais e econômicas alcançadas para o Brasil
nos últimos anos, Lula afirmou: “Tenho consciência que
devo minha formação ética e
política a essa categoria. Estou convencido que, desde
1959, quando o sindicato foi
criado, é um dos mais importantes do País”. E concluiu:
“Eu não sei quando vou morrer, mas sei que já vivi o suficiente para dizer obrigado a
todos vocês”.

Acima, plenário do Sindicato dos Metalúrgicos
em São Bernardo do Campo no último dia 12; mais
de quinhentas pessoas compareceram, mesmo
sem divulgação de massa, ao evento dos 30 anos
de greve na Scania, que ouviu o presidente Lula
relembrando a história recente do país e homenagendo antigos companheiros de lutas sindicais;
Ao lado, Lula; a primeira-dama, dona Marisa; o
ex-dirigente do ABC e ex-deputado (PT) Djalma
Bom (à dir.) e Bolinha, de boné.

Wilson Bolinha: história viva e
atuante dos movimentos sindical
e social na região de Sorocaba
Wilson Fernando da Silva, o Bolinha, 56 anos, começou a trabalhar como
ferramenteiro em metalúrgicas da região do ABC paulista, na década de 60.
Em 1967, trabalhando na
Villares de São Bernardo do
Campo, Bolinha tornou-se
amigo de um jovem torneiro
mecânico chamado Luiz
Inácio, que poucos anos
mais tarde viria a ganhar o
apelido de Lula.
Na década de 70, Lula,
Bolinha e diversos outros dirigentes e militantes conversavam sobre melhorias para
os trabalhadores, sobre democracia, sobre a necessidade de a classe trabalhadora ter uma central sindical forte, que unisse os sindicatos, e também um partido político que a representasse na sociedade.
Essas conversas se materializavam em ações nas
portas de fábrica e em locais públicos de São Bernardo do Campo.
Lula já era presidente do
Sindicato no ABC, quando
Bolinha se tornou um dos
mais aguerridos militantes
sindicais e pró-democracia
daquela região. Ainda jovem, revelou-se um hábil
estrategista e articulador de
lutas e negociações sindicais.
Demitido após uma greve e perseguido no ABC,
Bolinha mudou-se para Sorocaba em 1981. Logo conseguiu emprego na metalúr-

gica Peterco, em São Roque.
Envolvendo-se novamente na
militância, tomou contato com
membros da oposição que,
desde a década anterior, tentavam realizar eleições legítimas e derrotar os diretores
sindicais afinados com o regime militar e com os patrões.
Novo sindicalismo
Em 1983, após um processo judicial, foram realizadas
novas eleições no Sindicato.
Concorrem três chapas. E a
equipe liderada por Bolinha
venceu a disputa. O lema foi
“por um sindicalismo autônomo e combativo, pela democracia e por uma Central Única dos Trabalhadores”.
A central única (CUT) defendida pela chapa de Bolinha
foi fundada naquele mesmo
ano, e no mesmo mês [agosto], em que se realizaram as
eleições metalúrgicas de Sorocaba e região. O Partido dos
Trabalhadores tinha sido fundado três anos antes.
Batendo de frente
Aqueles primeiros anos de
novo sindicalismo em Sorocaba foram de enfrentamento
direto. O Sindicato lutava para
alcançar conquistas básicas
para a categoria, e também
para deixar claro seu diferencial em relação às diretorias
anteriores. Os patrões e o governo militar, por sua vez, reagiam de forma agressiva contra o novo modelo de organi-

zação dos trabalhadores.
Em 1986 Bolinha foi reeleito presidente da entidade.
Embora já sob uma democracia política parcial (a eleição
direta para presidente da República ainda não havia sido
realizada), os enfrentamentos
diretos pouco refrearam.
Na eleição sindical de
1989, Bolinha decidiu não concorrer. Naquele ano, Geraldo
Titotto Filho foi eleito presidente do Sindicato, com apoio de
Bolinha.
Em 1992 duas chapas da
CUT concorreram às eleições.
Venceu a Chapa 1, liderada
por Carlos Roberto de Gáspari
e com Bolinha novamente entre os diretores. Inaugurou-se
o conceito de “Sindicato Cidadão”, pela qual a entidade,
além das questões trabalhistas nas fábricas, passou a se
dedicar mais aos direitos de
cidadania, como emprego,
saúde, habitação, informação,
cultura, etc.
Wilson Bolinha ainda integrou outras duas diretorias até
2002, uma sob a liderança de
Gáspari e uma com Izídio de
Brito Correia na presidência.
Nesse período, ele representou a categoria também na
Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT (FEM) e
na Confederação Nacional
dos Metalúrgicos da CUT
(CNM).
Bolinha atualmente
Bolinha, mora no Éden, em
Sorocaba, e é avô de três ne-

tos. Em 2006 recebeu da
Câmara Municipal, por iniciativa do vereador Arnô
(PT), o título de cidadão sorocabano.
Atualmente, Bolinha e o
filho Francis têm uma oficina em casa onde fabricam
artesanalmente engenhosos
relógios de madeira. Relógios que têm seus minutos e
horas
marcados
por....BOLINHAS !!! Bolinhas de aço, utilizadas em
rolamentos. Eles também
trabalham com gravação a
laser em diversos materiais,
como metais e acrílico.
Um dos relógios de Bolinha decora a sala de espera
no térreo da sede do Sindicato em Sorocaba. Nessa
mesma sala há uma placa de
homenagem ao líder sindical,
onde se pode ler as principais bandeiras e conquistas
das diretorias encabeçadas
por Bolinha no Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba.
O novo auditório da sede
do Sindicato, inaugurado em
setembro de 2007, chama-se
“Wilson Fernando da Silva”,
em homenagem ao metalúrgico sorocabano, que Lula
considera “uma das lideranças mais bem preparadas do
país”.
Em agosto deste ano, a
CUT faz 25 anos. E a posse
de Bolinha como primeiro
presidente cutista do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região também comemora suas bodas de prata.

