
ARAÇARIGUAMA

Sede de Iperó 
terá torneio de 
futgame PÁG. 4 

Toyota se reúne com Sindicato e 
promete valorizar trabalhadores

Executivos da Toyo-
ta, que está construindo 
uma fábrica em Soro-
caba, estiveram na sede 
do Sindicato dos Meta-
lúrgicos no último dia 
13 para conversar com 
a diretoria sindical so-
bre a política de recursos 
humanos da empresa na 
cidade.

Na conversa, os repre-
sentantes da montadora 
prometeram aos sindica-
listas que vão respeitar 
e valorizar os trabalha-
dores da fábrica, além 
de oferecer um plano de 
aposentadoria comple-
mentar aos funcionários.

A Toyota deverá co-
meçar a produção de 
veículos em sua unidade 
local no segundo semes-
tre de 2012. PÁG. 3
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Sexta tem assembleia que 
vai definir normas eleitorais

Metalúrgicos vão escolher a diretoria do Sindicato para os próximos 3 anos
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Chuvas do Rio de Janeiro já mataram 700 pessoas e desabrigaram 15 mil
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Sedes do Sindicato 
recebem donativos

Uma assembleia na sede 
do Sindicato dos Metalúr-
gicos, em Sorocaba, nesta 
sexta-feira, dia 21, às 18 
horas, vai definir as datas 
e normas da eleição sindi-
cal da categoria, que deve-
rá acontecer nos próximos 
meses. Todos os metalúrgi-
cos sindicalizados da região 
estão convidados para a as-
sembleia.

As eleições metalúrgicas 
de 2011, que vão eleger os 
diretores sindicais para os 
próximos três anos, serão 
em dois turnos. 

As sedes do Sindicato 
na região de Sorocaba e 
também o clube de campo 
da categoria são postos de 
recebimento de donativos 
para as vítimas das enchen-
tes no Rio de Janeiro, que 
até a noite do dia 18, já ha-
viam causado 700 vítimas 
fatais e mais de 15 mil de-

sabrigados. As doações ne-
cessárias são água potável, 
alimentos não-perecíveis e 
produtos de limpeza e hi-
giene pessoal.

As doações serão entre-
gues ao Corpo de Bombei-
ros local, que se prontifica 
a encaminhá-las à região 
serrana do Rio.

Inscrições para 
o Prouni vão até 
dia 25 PÁG. 2 

Clube realiza 
Grito de Carnaval 
dia 29 PÁG. 4 

Sindicato doa 
colchões para 

vítimas de 
enchentes

Abertas inscrições  
para informática  

gratuita no Sindicato

TRAGÉDIA NO RJ

Novas turmas serão abertas em Sorocaba, 
Araçariguama, Iperó e Piedade

Cerimônia de lançamento da Toyota de Sorocaba aconteceu em setembro de 2010; produção vai começar em 2012
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Piedade terá a semana 
de doação de livros

Foi aprovada na Câ-
mara Municipal de Pie-
dade, já no final do ano 
passado, a lei que cria a 
Semana de Doação de 
Livros, de autoria do ve-
reador Geraldinho (PT). 

A ideia da lei é ge-
rar um meio para que 
toda a comunidade se 
envolva na atualização 
e criação dos acervos 
das bibliotecas públicas 
em geral, por meio de 
doações. Um objetivo 
secundário da lei, mas 
não menos importante, 
é de estimular a prática 
da leitura, evitando in-
clusive o esquecimento 
das obras clássicas da 
literatura.

Outra ação do vere-
ador foi buscar recursos 
no orçamento federal 
de 2010, em parceria 
com o deputado federal 

Vicentinho (PT), para a 
construção do prédio da 
Biblioteca Municipal. A 
verba já está à disposi-
ção da prefeitura. 

Tragédia sem distinção
A cada tempora-

da de chuva – entre 
o fim de um ano e o 
começo do outro – 
o Brasil padece com 
temporais, enchen-
tes e mortes. E tais 
tragédias não são 
privilégios desta  
ou daquela região, 
deste ou daquele  
estado. Sem distin-
ção, ultimamente as 
enchentes têm ma-
tado sulinos, nor-
destinos e morado- 
res de todas as regi-
ões do país.

Este ano o maior 
número de víti-
mas está no estado 
do Rio de Janeiro, 
mais precisamente 
da região serrana.  
Somente em Nova 
Friburgo, Petrópo-
lis, Teresópolis e 
Sumidouro a defesa 
civil daquele esta-
do já registrou 700 
mortes, além de ou-
tras 150 pessoas de-
saparecidas.

Os brasileiros 
das regiões mais po-
bres, como os mo-
radores do morro 
do Bumba, também 
no Rio de Janeiro, 
vítimas de tragédia 
provocas pelas chu-
vas no passado, são 
os mais vulneráveis. 

Mas ultimamen-
te, como na virada 
do ano de 2009, 

garantir habitações 
seguras aos brasi-
leiros e, por fim,  
desenvolver uma 
política de proteção 
ambiental.

As tempesta-
des são tão antigas 
quanto à existên-
cia do mundo, mas 
com certeza as tra-
gédias são crescen-
tes a cada dia. Mas 
as ocupações de-
sordenadas do solo, 
principalmente nas 
áreas urbanas, têm 
colaborado consi-
deravelmente para 
a elevação do nú-
mero de tragédias 
no Brasil.

Como a presi-
denta Dilma anun-
ciou recentemente, 
o Brasil precisa 
criar um mecanis-
mo de prevenção 
contra enchentes. 
Mas os brasileiros 
precisam  também 
respeitar a natureza, 
evitar a ocupação 
de áreas de risco e, 
acima de tudo, ele-
var o nível de cons-
cientização e prol 
da conservação do 
planeta, antes que 
a humanidade  su-
cumba às catástro-
fes aparentemente 
naturais, mas que, 
no fundo, são, tam-
bém, produzidas 
pelo homem.

quando as chuvas 
mataram 30 pessoas 
na enseada do Bana-
nal e morro da Coroa, 
em Angra dos Reis, 
região nobre do Rio, 
as chuvas passaram a 
castigar regiões mais 
ricas, de construções 
mais robustas.

As tragédias nes-
tes pontos de habi-
tantes mais abasta-
dos fazem acender 
um novo alerta sobre 
o clima no Brasil e, 
obviamente, em todo 
o mundo.

Não são mais só 
os moradores ribeiri-
nhos que estão pade-
cendo com as cheias. 
Regiões até então 
imunes, como Angra 
dos Reis e Petrópolis, 
sofrem com a mu-
dança do clima.

As pessoas preci-
sam repensar a ocu-
pação nas encostas 
e os governos – mu-
nicipais, estaduais e 
federal – precisam 

Este ano o 
maior número 

de vítimas 
está no estado 

do Rio de 
Janeiro, mais 
precisamente 

da região 
Serrana  

Etec de Piedade abre inscrições 
para vagas remanescentes

A Escola Técnica 
de Piedade (ETEC) 
está com inscrições 
abertas para as vagas 
remanescentes de seus 
cursos. As vagas são 
para os segundos e 
terceiros módulos dos 
cursos técnicos de Co-
zinha, Agroecologia 
e Agronegócio, assim 
como para a 3ª série 
do Ensino Médio. Os 

cursos de ensino a 
distância, como os de 
Administração Em-
presarial e Secretaria-
do e Assessoria, tam-
bém possuem vagas. 
Para mais informações 
quanto a prazos e do-
cumentação necessá-
ria, procurar a secreta-
ria da Etec. 

As inscrições po-
dem ser feitas na se-

cretaria da escola, de 
17 a 31 de janeiro, das 
9h às 11h, das 14h às 
17h e das 19h às 21h. 
A ETEC de Piedade 
está instalada dentro 
do Ceasinha, que fica 
na rua Bento Xavier 
de Oliveira, 50, bairro 
Paulas e Mendes, em 
Piedade/SP. Os tele-
fones são o (15) 3244-
4570 e 3244-1367. 
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O metalúrgico e vereador em Piedade, pelo PT, Geraldo Camargo

Prazo do Prouni termina 25 de janeiro
Para você que quer 

participar do PROUNI 
(Programa Universi-
dade para Todos), vai 
uma informação im-
portante: a primeira 
etapa das inscrições 
para o processo sele-
tivo do 1° semestre de 
2011 irá do dia 21 ao 
25 de janeiro. O ProU-
ni foi criado para con-

ceder bolsas de estudos 
integrais e parciais aos 
estudantes de baixa 
renda de cursos de gra-
duação no ensino supe-
rior privado.

Só poderá se can-
didatar ao processo 
seletivo o estudante 
que tiver participado 
do Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM) 

de 2010 e obtido a nota 
mínima de 400 pontos 
na média das cinco no-
tas obtidas nas provas 
do exame. As bolsas 
são distribuídas confor-
me as notas dos estu-
dantes no Enem.

Para mais informa-
ções, consultar o portal 
do Ministério da Educa- 
ção: www.mec.gov.br

 

Telecurso do Sesi
O Telecurso do 

Sesi, instalado na 
sede do Sindicato em 
Sorocaba, está com 
inscrições abertas 
para interessados em 
cursar ou concluir, 
gratuitamente, o En-

sino Fundamental (de 
5ª a 8ª série) e o Ensi-
no Médio (colegial).

Os cursos têm duas 
opções de horários, 
das 8h às 10h e das 
19h às 21h. O início 
das aulas está previsto 

para 27 de janeiro.
A secretaria do 

Sesi, neste mês de 
janeiro, funciona as 
terças e quinta-feira, 
das 17h às 21h. Mais 
informações pelo te-
lefone 3334-5428.
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O diretor de RH da mon-
tadora Toyota em Sorocaba, 
Percival Donato Maiante, diz 
que a empresa respeitará to-
dos os direitos dos funcioná-
rios e que eles ainda poderão 
contar com um plano comple-
mentar de aposentadoria.

As declarações foram fei-
tas ao presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Soroca-
ba e Região, Ademilson Terto 
da Silva, no começo da tarde 
do último dia 13. “É política 
da Toyota tratar bem seus co-
laboradores”, disse Percival.

O executivo da montadora 
esteve na sede do Sindicato, 
em Sorocaba, para conhecer 
a instituição, falar da políti-

Toyota promete plano de aposentadoria 
complementar aos futuros funcionários 

Encontro dos diretores de Recursos Humanos da Toyota com dirigentes sindicais aconteceu no último dia 13
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nteca da montadora e convidar 
a diretoria a participar de um 
evento,  dia 21, em São Pau-
lo. Neste dia a empresa fará a 
troca de comando da empresa 
para a América do Sul.

Percival esteve acompa-
nhado de Sérgio Olmo, tam-
bém executivo da fábrica, e 
foi recebido pelo presidente 
do Sindicato, Ademilson Ter-
to, e pelo vice-presidente, Izi-
dio de Brito.

Aposentadoria
Além de garantir bom 

tratamento aos funcionários, 
Percival disse, também, que a 
empresa vai oferecer um pla-
no de aposentadoria comple-

ELEIÇÃO SINDICAL

Todos os associados do 
Sindicato dos Metalúrgi-
cos na região estão con-
vidados para uma assem-
bleia nesta sexta-feira, dia 
21, às 18h, na sede de So-
rocaba, para definir as nor-
mas das eleições sindicais, 
que deverão ser realizadas 
nos próximos meses.

Além da data da vota-
ção, a assembleia vai de-
liberar sobre outros assun-
tos referentes ao processo 
eleitoral, como o regimen-
to, a comissão eleitoral e 
os nomes das empresas em 
que haverá eleição de Co-
mitês Sindicais de Empre-
sa (CSE).
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Assembleia eleitoral é nesta sexta

mentar aos trabalhadores.
“Hoje, com o fator previ-

denciário, o trabalhador não 

consegue se aposentar com 
um salário compatível. O 
operário se aposenta e depois 

Eleição do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região vai definir dirigentes para os próximos três anos

A exemplo do que ocor-
re desde 2002, as eleições 
metalúrgicas de 2011 se-
rão em dois turnos. No pri-
meiro turno os associados 
vão eleger os membros de 
CSE. No segundo turno a 
votação será para eleger a 
direção executiva, o con-
selho da direção e o con-
selho fiscal. O mandato da 
diretoria sindical é de três 
anos.

A assembleia no dia 21 
está prevista para começar 
às 18h em primeira convo-
cação e às 19h em segunda 
chamada. O sindicato fica 
na rua Julio Hanser, 140, 
Lajeado.

Trabalhadores fazem ato por 
mínimo maior e correção do IR

As centrais sindicais rea-
lizaram ato público em São 
Paulo em defesa do salário 
mínimo de R$ 580, da corre-
ção da tabela do Imposto de 
Renda e por uma elevação 
maior dos rendimentos de 
aposentados e pensionistas 
que recebem benefício aci-
ma do mínimo. A manifesta-
ção aconteceu na manhã de 
terça-feira (18), na avenida 
Paulista, capital.  

Os trabalhadores querem 
ser recebidos pela presidenta 
Dilma Rousseff para debater 
as reivindicações, em vez de 
definir os valores e percen-

tuais por medidas governa-
mentais. 

Apesar de terem ajudado 
a eleger a nova presidenta, 
os trabalhadores não abrirão 
mão de lutar por mais con-
quistas.

A organização do movi-
mento já anunciou que, caso 
as centrais não consigam 
uma audiência rapidamente 
com Dilma, o próximo pas-
so será acampar em frente ao 
Palácio do Planalto, a partir 
de 1º de fevereiro, como for-
ma de pressionar pela nego-
ciação.

Fonte: Rede Brasil Atual

Aberta temporada de inscrições 
para informática gratuita

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos está com inscri-
ções abertas para forma-
ção de diversas turmas do 
curso de informática ofe-
recido gratuitamente pela 
entidade.

Serão montadas clas-
ses para adolescentes e 
adultos em todas as sedes: 
Sorocaba, Piedade, Araça-
riguama e Iperó. Em So-
rocaba ainda haverá clas-
se especial para a Terceira 
Idade.

Para as turmas de adul-

tem que trabalhar em portaria 
de prédios para poder se man-
ter”, diz Percival.

tos o candidato deve ter no 
mínimo 16 anos de idade e a 
8ª série do ensino fundamen-
tal. 

Para turmas de adolescen-
tes o candidato deverá ter ida-
de entre 14 e 18 anos e tam-
bém ter concluído a 8ª série.

Para se inscrever na turma 
da Terceira Idade, o candidato 
deve ter 50 anos de idade ou 
mais e também ter concluído 
a 8ª série.

Os cursos são gratuitos  
e as vagas limitadas. Por  
isso, se o número de ins- 

critos superar o de vagas,  
haverá sorteio.

Em Sorocaba os sor-
teios serão no dia 28 de 
janeiro, às 19h. Em Araça-
riguama, o sorteio também 
será no dia 28, mas às 18h. 

Em Iperó e Piedade os 
sorteios serão no dia 29, às 
10h30. O sorteado precisa 
estar presente para garan-
tir a vaga.

Mais informações pe-
los telefones (15) 3334-
5428 ou 3016-8641 com 
Flávio ou Karina.
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Todas as sedes do Sindi-
cato dos Metalúrgicos – em 
Sorocaba, Piedade, Araça-
riguama e Iperó, além do 
Clube de Campo, no Éden 
– são postos de arrecadação 
de donativos para as vítimas 
das chuvas no estado do Rio 
de Janeiro.

Há uma semana a região 
serrana do Rio foi palco de 
uma tragédia. Deslizamen-
tos de terra com desmorona-
mentos de casas mataram, 
até o momento, ao menos 
700 pessoas. Outras 170 
pessoas continuam desapa-
recidas e o número de desa-
brigados supera 15 mil.

As cidades mais atingi-
das foram Nova Friburgo, 
com 318 mortos; Teresó-
polis, 277; Petrópolis, 58 e 
Sumidouro, com 20 mortes.

As doações
A direção do Sindicato 

pede para que a população 
doe principalmente alimen-
tos não-perecíveis, água po-
tável e produtos de higiene 

Tragédia já matou ao menos 700 pessoas; 170 continuam desaparecidas. Nova Friburgo foi a cidade mais atingida
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pessoal e de limpeza. As 
doações, depois de separa-
das e empacotadas, serão 
entregues às autoridades 
locais – Polícia Militar ou 
Corpo de Bombeiros – para 
que sejam enviadas aos de-
sabrigados.

Sindicato arrecada donativos para 
vítimas das chuvas no Rio de Janeiro

Vagas da colônia de férias para 
fevereiro serão sorteadas dia 24

Na próxima segunda-
-feira, dia 24, às 19h, o 
Sindicato dos Metalúrgi-
cos fará o sorteio de vagas 
da colônia de férias para o 
uso do local durante o mês 
de fevereiro. As inscrições 
para este período já se en-
cerraram. Para ter direito à 
vaga, o metalúrgico sorte-
ado deve estar presente ao 
sorteio.

Para usufruir da colônia 
no mês de março, inclusive 
no carnaval, as inscrições 
vão de 1° a 15 de feverei-
ro. As inscrições devem ser 

feitas pessoalmente na 
sede de Sorocaba, na rua 
Júlio Hanser, 140, Laje-
ado, perto da rodoviária.

A colônia, que fica no 
balneário de Ilha Com-
prida, litoral sul do Esta-
do, tem 31 apartamentos 
e acomoda 180 pessoas.

Tem direito a usar a 
colônia o metalúrgico 
sócio e todos os seus de-
pendentes, além de até 
três convidados.

Mais informações 
pelo telefone (15) 3334-
5402, com Bete.

A sede do Sindicato dos 
Metalúrgicos em Iperó vai 
promover no próximo dia 
13 de fevereiro um torneio 
de Futgame (Futebol em vi-
deogame) destinado exclu-
sivamente aos metalúrgicos 
sócios e seus dependentes.

As inscrições – gratui-
tas – começam no próximo 
dia 24 e vão até o dia 10 
de fevereiro. Elas deverão 
ser feitas na sede do Sindi-
cato em Iperó, que fica na 
rua Samuel Domingues, 47, 
centro. A premiação será de-
finida nos próximos dias e 
divulgada nas próximas edi-

Sede de Iperó promove Futgame
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Torneio será exclusivo para os sócios e dependentes que trabalham em Iperó

ções da Folha Metalúrgica.
Mais informações pelo te-

lefone (15) 3266-1888, com 
Nonato, das 8h30 às 18h.
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Pousada está localizada a poucos metros da praia e abriga até 180 pessoas

O Clube de Campo dos 
Metalúrgicos, localizado 
no Éden, em Sorocaba, 
promove um baile de pré-
-carnaval no próximo dia 
29, a partir das 22h.

Para sócios e depen-
dend entes a entrada 
será gratuita. Os con-
vites para não-sócios  
do Sindicato já estão a 
venda e custam R$ 10 
para homens e R$ 5 para 
mulheres. 

O clube de campo da 
categoria fica na rua Vic-
tor Andrew, 4.100, Éden. 
Mais informações pelo 
telefone 3225-3377.

Clube de Campo 
promove grito 
de carnaval

Endereços e telefones para doações e informações:

Sorocaba - R. Júlio Hanser, 140, Lajeado (15) 3334.5400
Iperó - R. Samuel Domingues, 47, Centro (15) 3266-1888
Piedade - R. José Rolim de Goes, 61, Vila Olinda (15) 3344-2362
Araçariguama - R. Santa Cruz, 250, Centro (11) 4136-3840
Clube de Campo - Av. Victor Andrew, 4.100, Éden (15) 3225-3377

Sindicato doa colchões a vítimas 
das chuvas em Araçariguama

As chuvas da semana 
passada também causaram 
transtornos em Araçarigua-
ma e desabrigaram dezenas 
de pessoas.

Para amenizar o sofri-
mento das vítimas, o Sindi-
cato dos Metalúrgicos doou 

dez colchões para FSS (Fun-
do Social de Solidariedade) 
do município. Outros cinco 
colchões foram entregues di-
retamente a três funcionários 
da empresa Metalur, cujas 
famílias também foram atin-
gidas pelas chuvas.

Di
re

tor
ia 

/ S
Me

tal


