PARTIcipação nos resultados

Trabalhadores reprovam PPR na CNH/Case
Os trabalhadores
da CNH/Case, empresa instalada na
zona industrial de
Sorocaba, reprova-

ram a proposta de
PPR
apresentada
pela empresa durante assembleias realizadas no último dia

12. Os funcionários
consideraram baixo
o valor oferecido
pela fábrica e aguardam nova proposta

da direção da empresa.
O Sindicato e a
comissão interna de
PPR já formularam

uma nova proposta
e esperam nova reunião.
A CNH/Case pertence ao grupo Fiat

Natal Sem Fome 2010

Foguinho

faz mutirão neste fim de semana

Voluntário recebe mantimento como doação durante mutirão da campanha do ano passado

ção, todas têm chance
de se sagrar campeã.
Na última rodada, em 7 jogos, foram
marcados 70 gols, com
destaque para YKK-AP,
que goleou o Madrugada/Prysmian por 8 a 0.

Foguinho

Quatro jogos movimentam, neste domingo, a 6ª Taça Papagaio,
torneio de futsal da categoria que reúne sócios
e seus dependentes.
Das oito equipes que
se mantêm na competi-

Jogos serão realizados no Ginásio dos Metalúrgicos

PÁG. 3

PÁG. 3

Sindicato
fecha em 20
de dezembro
PÁG. 3

Entidade dará férias coletivas,
mas manterá plantão

Vereador
Izídio convoca
‘sem-asfalto’
PÁG. 2

Plenário lotado pode ajudar
na votação de emendas

Vídeo-reportagem do Banco de Alimentos
será exibido em feira de ONGs em São Paulo
O documentário ‘Do
campo à cidade: alimentos pelo caminho’
será mostrado entre os
dias 25 e 27 durante uma
feira de ONGs em São
Paulo.
Produzido pela equipe de comunicação do
Sindicato dos Metalúgicos, o vídeo conta a história dos cinco anos do
Banco de Alimentos de
Sorocaba e mostra sua
importância no reaproveitamento de alimentos
e no reforço alimentar
de 20 mil pessoas de Sorocaba e região. PÁG. 3

Foguinho

6ª Taça Papagaio
chega à reta final

Voluntários
da
campanha
Natal
Sem Fome promovem neste sábado
e domingo, dias 27
e 28, o tradicional
mutirão de coleta de
porta em porta.
Os
voluntários
estarão vestidos com
camiseta da campanha e só aceitarão doações em alimentos.
Empresários também podem fazer doações até o dia 15.
Os alimentos arrecados serão repassados para entidades
assistenciais de Sorocaba.
PÁG. 4

e produz máquinas
para construção civil
e para agricultura

Ismael Castanho, pequeno produdor em Piedade (SP), foi um dos dezenas de entrevistados pela reportagem
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Câmara municipal

Condenar a
discriminação
e respeitar a
religiosidade
ou não de cada
um é, portanto,
tarefa de todas
as instituições
sérias
basta citar o [mau]
exemplo da estagiaria de direito do escritório paulistano
Peixoto e Cury Advogados, Mayara Petruso, que escreveu
em seu twitter logo
após a eleição de
Dilma: “Nordestino
não é gente. Faça um
favor a SP: mate um
nordestino afogado!”
Envenenada pela
campanha
tucana,
Mayara nem se deu
conta de que Dilma
teria sido eleita, mesmo desconsiderando
todos os votos válidos de todos os estados nordestinos.
Ainda como saldo dessa campanha
eleitoral preconceituosa, o Brasil registrou, recentemente,
uma série de ataques
gratuitos, como o
que ocorreu em São
Paulo, na semana
passada, quando um
jovem supostamente
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homossexual foi
atingido na cabeça
por um golpe de
lâmpada fluorescente ao caminhar
pela rua.
Esses são alguns
dos motivos que
levaram a subsede
regional da CUT
a promover, nesta
sexta-feira (texto
na página 4), como
parte das celebrações do Dia da
Consciência Negra,
um debate sobre o
preconceito.
Condenar a discriminação e respeitar a religiosidade, a regionalidade,
a raça e o credo ou
de cada um é, portanto, tarefa de todas as instituições
sérias e comprometidas com o futuro
democrático e pacífico da nossa nação
é também papel do
cidadão consciente.
Que a consciência impere em cada
cidadão; que a paz
reine em todos os
cantos e que jamais
uma
campanha
eleitoral despreze
valores sociais tão
importantes - como
é a diversidade e a
união de um povo
- como o Brasil
presenciou nestas
eleições.
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Uma emenda ao
orçamento de 2011 do
município de Sorocaba pede a destinação
de R$ 7 milhões para o
asfaltamento de ruas de
terra em Sorocaba.
Apresentada
pelo
vereador Izídio de Brito (PT), a proposta será
discutida na Câmara na
sessão desta quinta-feira
[25] e deverá gerar polêmica, pois a bancada de
apoio ao prefeito Vitor
Lippi (PSDB) promete
não aprovar mais de R$
500 mil em emendas
para cada vereador.
“Asfalto também é
necessidade básica; é
uma questão de saúde
pública, inclusive”, argumenta Izídio. Segundo
o parlamentar, os 7 milhões seriam fundamentais para reduzir o déficit
de mais de 400 ruas de

Vereador Izídio de Brito (PT) durante discurso em sessão na Câmara

terra em Sorocaba.
Prevendo a rejeição
da bancada governista,
Izídio pede que os ‘semasfalto’ participem da
sessão. “A participação
popular faz bem à democracia e pesa muito
na hora de cada vereador declarar seu voto”,
alerta o vereador.

Mendes, foi decidido
que a Câmara montará
uma comissão para discutir o aumento do número de parcelas para
o pagamento de asfalto
no município.
Atualmente, o Paço
parcela em apenas 12
meses o pagamento da
pavimentação.
Assessores dos vereadores João Donizeti
(PSDB) e Ditão Oleriano (PMN) também
participaram da reunião
com Paulo Mendes.

Mais prazo
Terça-feira [23], durante reunião do vereador Izídio com o secretário de governo Paulo

Audiência Pública discute
falta de creche em Sorocaba
O vereador Izídio de Brito (PT), em
parceira com a OAB/
Sorocaba (Ordem dos
Advogados do Brasil),
promove no próximo
dia 30, às 19h30, no
plenário da Câmara
Municipal de Sorocaba, uma audiência
pública para discutir a
falta de vagas em creches no município.
O evento, que con-

tará com a participação
de representante do
MEC (Ministério da
Educação), será aberto
ao público.
Segundo o vereador, Sorocaba padece
com a falta de cerca 7
mil vagas em creche.
“Estima-se que Sorocaba tem hoje 43 mil
crianças em idade de
creche e que 30% desse total [12.900] neces-

sita do serviço. Como
a cidade oferece perto
de 6 mil vagas, temos,
portanto, uma carência
de 7 mil [vagas]”.
Para ter o número
exato de crianças com
necessidade de creche,
Izídio quer aprovar
uma lei que obriga a
Prefeitura a cadastrar
os bebês que necessitam de creche logo
após o nascimento.

Vicentinho quer que rádio e TV
cedam espaço aos trabalhadores
Um projeto de lei
do deputado federal
Vicentinho (PT/SP)
quer que as rádios e
televisões do país cedam espaços em suas
grades de programações às centrais sindicais.
A proposta já foi
aprovada na Comissão
de Trabalho da Câmara Federal e aguarda
apreciação das comissões de Finança e
Constituição e Justiça
para seguir ao Senado.

Se aprovado, o projeto obrigará as emissoras
a cederem, em um único
bloco ou em diversas
inserções, dez minutos
por semana para que as
centrais veiculem programas produzidos pelos trabalhadores.
As veiculações seriam entre 6h e 22h,
sempre às terças-feiras.
A proposta veda a divulgação de propaganda
de candidatos a cargos
eletivos, a defesa de
interesses pessoais ou
partidários e a utilização

Foguinho

No último dia 31
de outubro o Brasil
elegeu a primeira
mulher presidente
do Brasil. Em 20 de
novembro, o país
celebrou, mas uma
vez, o Dia Nacional
da Consciência Negra, uma data para
reflexão, principalmente para quem
ainda nutre no peito o sentimento de
discriminação, de
preconceito.
Aparentemente,
os dois assuntos são
distintos, mas se
escarafuncharmos
a lembrança veremos que a campanha eleitoral deste
ano foi carregada
de preconceito, de
sentimentos de intolerância religiosa
e de divisão social.
No afã de voltar ao comando do
país, a oposição,
sem propostas políticas e econômicas
para o país, apelou
para uma campanha que, ao invés
de levar às pessoas
sentimentos democráticos, fez brotar
em muita gente a
raiva e a discriminação religiosa e de
raça.
Para exemplificar esse ‘deserviço’
eleitoral
tucano,

Emenda ao orçamento de 2011
pede R$ 7 milhões para asfalto
Luciano Quirino/SECOM

A Consciência

do espaço para fins comerciais.
Em contrapartida, as
emissoras teriam direito
à compensação fiscal
pela cessão do horário.

Eleições 2010
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Trabalhadores rejeitam
Em duas assembleias
realizadas na manhã do
último dia 12, os trabalhadores da CNH/Case reprovaram, pela segunda vez, a
proposta de PPR de 2010
da empresa.
A fábrica, instalada no
parque industrial de Sorocaba, pertence ao grupo italiano Fiat e produz máquinas e
equipamentos para construção civil e para agricultura.
Diretores do Sindicato
dos Metalúrgicos e uma
comissão interna formada
pelos trabalhadores negociam o PPR 2010 com a
empresa há, pelo menos,
cinco meses.
Depois de uma rejeição
e várias reuniões, chegou-se
ao valor de R$ 2.990 para
cada trabalhador, mas os
funcionários querem uma
participação mais significa-

Foguinho

proposta de PPR na CNH/Case

NOTAS RÁPIDAS

Cipa na Metalur

No último dia 19, os trabalhadores da empresa Metalur elegeram os membros
da CIPA para a gestão de
2010/2011. Foram registrados 178 votos válidos. Os titulares eleitos são José Fernandes de Campos, Glauco
Vinicius Pereira, Klebert de
Souza Brito e Luis Ricardo
M. Mateus. Como suplentes,
foram eleitos Tulio Vasconcelos Barbosa, José Aparecido de Souza e Marcio V.
Colonhese de Oliveira.

PPR na Tecsis

Proposta de participação nos resultados de 2010 na CNH/Case já foi reprovada por duas vezes

tiva nos resultados da empresa.
A direção do Sindicato
e a comissão interna aguar-

dam, ainda para esta semana, uma nova rodada de
negociação. “Estamos esperando a empresa confirmar

nova reunião para que possamos retomar as negociações”, diz o diretor sindical
Alex Sandro Fogaça.

Em assembleia realizada
nesta quarta-feira, dia 24,
os trabalhadores da Tecsis
aprovaram o valor de PPR
apresentado pela empresa,
mas rejeitaram a data de seu
pagamento. Ainda esta semana, o Sindicato irá procurar
pela empresa para agendar
reunião e discutir, junto com
patrões e comissão interna
dos trabalhadores, uma nova
data para o pagamento.

Taça Papagaio chega às quartas de final sem favorito

Dia: 28/11/10 – Domingo – Local: Ginásio dos Metalúrgicos
Horário

Jogo

Equipes

X

Equipes

14:00

62

OLIMPIAKOS (Induscap)

X

JUVENTUS (Schaeffler)

14:45

63

ZF LEMFORDER ‘C’

X

MANOTEC (Tecsis)

15:30

64

BANCO DE ALIMENTOS

X

YKK-AP

16:15

65

METALAC

X

IPERFOR

Das 70 equipes inscritas
na 6ª Taça Papagaio, oito
continuam na competição e
brigam pelo título. Neste domingo [28], a partir das 14h,
no Ginásio de Esportes dos
Metalúrgicos, no Éden, em
jogos eliminatórios, quatro
deixarão a competição.
Um dos duelos mais
esperados é o confronto entre ZF Lemforder e
Manotec. Enquanto a ZF
vem embalada por uma vitória de 8 a 2 sobre os Unidos da Ala 9, a Manotec

sustenta o posto de vicecampeã do torneio do ano
passado.
“Nesta fase não tem jogo
fácil, não. Todos que estão
aí têm condições de levantar o caneco”, diz Marcos
Roberto Coelho, o Latino,
um dos organizadores da
competição.
Na rodada passada, em
sete jogos, foram marcados 70 gols, com destaque
para a goleada de 8 a 0 que
a YKK-AP aplicou no Madrugada/Prysmian.

Um
vídeo-reportagem,
produzido pelo departamento
de comunicação do Sindicato
dos Metalúrgicos para o Banco de Alimentos de Sorocaba,
em comemoração aos 5 anos
da instituição, será apresentado na II Feira e Congresso de
ONGs Brasileira, que será realizada entre esta quinta-feira
[25] e sábado [27], em São
Paulo.
A produção mostra a importância do Banco no combate ao desperdício de alimentos e na ajuda às entidades
assistenciais, que distribuem

os alimentos que iriam para o
lixo se não existisse o banco.
Por mês, o Banco coleta,
higieniza e distribui 35 toneladas de alimentos a, aproximadamente, 20 mil pessoas
carentes.
O Banco terá um estande montado na feira e ainda
distribuirá um livreto com informações sobre o desperdício de alimentos e formas de
combatê-lo.
O congresso será realizado
na Expo Center Norte e deve
mobilizar centenas de ONGs
de todo o país.
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Banco de Alimentos de Sorocaba exibe
video-reportagem em congresso de ONGs

Crianças carentes da Creche Amor em Cristo são algumas personagens do video

Colônia de Férias
As inscrições para os interessados em usufruir da
Colônia de Férias do Sindicato dos Metalúrgicos de
Sorocaba e região no mês
de janeiro de 2011 estarão
abertas entre os dias 1º e
10 de dezembro. O sorteio
acontecerá no próximo dia
14, às 19h, no auditório da
sede Sorocaba. Vale ressaltar que as inscrições para o
uso da colônia no período
do natal e réveillon já estão
encerradas.

Fim do ano
A sede do Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba
entrará em recesso após as
18h do dia 17 de dezembro
até o dia 10 de janeiro de
2011. Durante as férias coletivas, funcionarão apenas
um plantão de informações
e o setor de emissão do novo
Cartão do Metalúrgico, que
substitui as antigas carteirinhas de papel. Ambos serviços estarão disponíveis de
segunda a sexta, das 8h30
às 18h. O Sindicato não
funcionará aos sábados.
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Natal Sem Fome 2010 faz

A Companhia de Santos
Reis da Vila Formosa, uma
das poucas manifestações do
gênero na região, continua
sua 20ª Caminhada por dezenas de bairros na cidade.
O grupo folclórico-religioso, composto por cerca
de 15 foliões, entre homens
e mulheres, representa a andança que os 3 reis magos
fizeram para visitar o Menino Jesus. A caminhada
termina dia 8 de janeiro de
2011, com a Festa da Chegada, na Vila Formosa, zona
norte de Sorocaba.

Salário Mínimo
As centrais sindicais e
os ministros Carlos Gabas
(Previdência) e Paulo Bernardo (Planejamento) se
reuniram no último dia 18,
para tratar do índice de reajuste do salário mínimo. As
centrais querem R$ 580, enquanto os ministros dizem
que não é possível ultrapassar R$ 540. O aumento dos
8,5 milhões de aposentados
que ganham acima do piso
também foi abordado. Uma
nova discussão deve ser
agendada em breve.

Nova diretoria
A nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de
Taubaté e região, eleita para
o triênio 2010/2013, tomou
posse no último dia 19, na
Associação de Taubaté. As
eleições aconteceram no dia
11 de junho. A Chapa 1 da
CUT foi eleita com 97%,
equivalente a 11.789 votos.
O metalúrgico da Volks,
Isaac do Carmo, que é presidente da entidade desde
2007, foi reeleito para seu 2º
mandato. O presidente dos
Metalúrgicos de Sorocaba,
Ademilson Terto da Silva,
participou da solenidade.

Orçamento 2011
O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região
irá realizar no próximo dia
29, segunda-feira a Assembleia de Previsão Orçamentária para 2011. A reunião
acontecerá na sede Sorocaba, no auditório “Wilson
Bolinha”, às 19h. Todos os
sócios podem participar.

mutirão neste fim de semana
Voluntários da campanha
Natal Sem Fome 2010 fazem, neste sábado e domingo, dias 27 e 28, um mutirão
de arrecadação de alimentos
não-perecíveis para ajudar
na ceia de natal de pessoas
carentes de Sorocaba.
Identificados com camisetas da campanha, que está
na sua 17ª edição, os voluntários vão percorrer dezenas
de bairros de Sorocaba para
fazer uma arrecadação de
porta em porta. A arrecadação é somente de alimentos
não-perecíveis e os voluntários não estão autorizados a
pedir ou receber doações em
dinheiro.
As empresas que queiram fazer doações devem
entrar em contato com a organização da campanha pelo
telefone (15) 3334-5406.
Além do mutirão, a campanha também recebe doa-
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Folia de Reis

Todo ano a campanha reúne dezenas de voluntários para o mutirão de arrecadação

ções em dois pontos fixos:
rua Júlio Hanser, 140, Lajeado, perto da rodoviária
[sede do Sindicato dos Metalúrgicos] e na rua Capitão
Manoel Januário, 233, Vila

Amélia, perto do terminal
São Paulo.
A campanha Natal Sem
Fome de Sorocaba arrecada, em média, 40 toneladas
de alimentos a cada edição,

Consciência Negra

CUT/Sorocaba promove debate sobre xenofobia
A subsede da CUT de
Sorocaba promove nesta
sexta-feira [26], às 19h30,
no auditório do Sindicato
dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região, o debate
‘Xenofobia: como combater
esse mal’, em comemoração
ao Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado no
último dia 20.
Estão convidados a participar da mesa de discussão a
secretária de políticas sociais
da Fetec/CUT, Maria Isabel

da Silva; a assessora da secretaria de combate ao racismo
da CUT/SP Sandra Carvalho
Rodrigues; o advogado Imar
Eduardo Rodrigues e o deputado estadual Vicente Cândido, presidente da Frente
Parlamentar de Promoção à
Igualdade Racial da Assembleia de São Paulo.
O debate é aberto ao público. O Sindicato dos Metalúrgicos fica na rua Júlio
Hanser, 140, Lajeado, perto
da rodoviária, em Sorocaba.

Sócio remido do Sindicato deve se

cadastrar para ter direito a voto
Os metalúrgicos sócios
do Sindicato, mas aposentados, os chamados sócios
remidos, deverão se recadastrar junto à entidade até
o dia 31 de dezembro para
ter direito a voto durante o
processo eleitoral, que irá
eleger uma nova diretoria no
ano que vem.
O recadastramento está
previsto no artigo 14, parágrafo 3° do estatuto da enti-

dade. O trabalhador que se
aposentar no ano que vem,
até dez dias da assembleia
geral das eleições, poderá
votar normalmente sem necessitar do recadastramento.
O sócio remido que ao
longo deste ano já se recadastrou na entidade, não
precisa fazê-lo novamente.
Mais informações com os
diretores do Sindicato pelo
telefone 3334-5406.

que são entregues a cerca de
50 entidades assistenciais.
Essas entidades são as responsáveis pelo repasse das
cestas de natal às famílias
assistidas.

Coreso recebe
concessão de uso de
terreno por 30 anos
As entidades Coreso
(Cooperativa de Reciclagem de Sorocaba) e Ceadec (Centro de Estudos e
Apoio ao Desenvolvimento, Emprego e Cidadania)
agora têm o direito de uso
do terreno da rua Chile
por 30 anos. A concessão
do local, que mede 3,7 mil
m², foi aprovada por unanimidade pelos vereadores, no último dia 19.
Segundo a presidente
do Ceadec, Rita de Cássia
Viana, ter o espaço assegurado permite aos cooperados planejar ações
de médio e longo prazo.
“Ter essa concessão documentada nos estimula
não só a realizar novas
parcerias, mas também
a buscar avanços para a
coleta seletiva da cidade e
melhorias aos catadores”,
garante.
No terreno, uma fábrica, que está sendo construída em parceria com
a Petrobras, irá produzir
tubos de esgotos para uso
na construção civil a partir de plásticos duros coletados.

