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Acordo sindical garante 
licença maternidade  

de 180 dias

FLEXTRONICS

Metalúrgicos da Dana conquistam 
redução da jornada para 42h semanais

Já a partir deste mês a 
jornada semanal de traba-
lho na indústria Dana, em 
Sorocaba, cai de 44h para 
43h semanais. Em julho, a 
jornada terá nova redução, 
desta vez para 42h por se-
mana. Não haverá nenhuma 
redução de salários.

O acordo, negociado en-
tre o Sindicato dos Metalúr-
gicos e a fabricante de au-
topeças, foi aprovado pelos 
trabalhadores em assem-
bleia na última terça, dia 1º.

A Dana emprega 550 
trabalhadores em Soroca-
ba e credita esse avanço à 
união dos trabalhadores da 
fábrica. PÁG. 3
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Carnaval antecipado anima 
sábado no Clube de Campo

Marchinhas tradicionais e músicas dançantes atuais animaram o baile
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brincaram no Grito de Car-
naval dos Metalúrgicos, re-
alizado no Clube de Cam-
po da categoria no último 
sábado, dia 29. 

A banda Java e o trio 
Sidney, Santiago e Lucas 
animaram o baile, que co-
meçou às 22h e só termi-
nou no amanhecer de do-
mingo.

Agora, a organização do 
clube prepara os bailes de 
Carnaval deste ano.

Trabalhadores querem 
fim da jornada nos fins 

de semana

No final de 2010 os trabalhadores da Dana já haviam aprovado as linhas gerais da proposta, mas acordo foi aprovado somente em assembleia nesta terça, dia 1

PÁG. 3 

PÁG. 4 

Prazo para inscrição de candidatos terminou nesta quarta

Sindicato convida 
metalúrgicos para 

plenária neste sábado 
PÁG. 3 

PÁG. 3 

Izídio assume 
presidência da 
Comissão de 

Ciência na Câmara

PÁG. 2 

PÁG. 4 

Confira relação de chapas inscritas para formar os CSEs

ELEIÇÕES SINDICAIS METALÚRGICAS



METALÚRGICA METALVIC LTDA. – Chapa Um: João de Moraes Farani;
METALÚRGICA VICFER LTDA. – Chapa Um: Francisco Germaine Figueiredo dos Santos;
METSO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – FUNDIÇÃO – Chapa Um: Alessandro Pereira 
Oliveira e Francisco Lucrécio Junior Saldanha;
METSO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – UNIDADE EQUIPAMENTOS – Chapa Um: 
Ozéias Carlos Beltramo;
MOTO PEÇAS TRANSMISSÕES S/A. – Chapa Um: Djalma José Amorim e Nelson Aparecido 
Navarro;
MÜLLER FORJADOS LTDA. – Chapa Um: Edison Donizete Marciano,
NOVA TAMBORÉ COMÉRCIO DE ALUMÍNIO LTDA – Chapa Um: Wilson Miranda Castilho Pinha;
PRYSMIAN ENERGIA CABOS SISTEMAS DO BRASIL S/A. – Chapa Um: Alexandre dos Santos 
Bispo, José Roberto Tarasca e Jurandir Pereira Santos; Chapa Dois: Natanael Farias, Gilmar Ferreira 
e Ailton Alexandre da Silva;
PRYSMIAN TELECOMUNICAÇÕES CABOS SISTEMAS DO BRASIL S/A. – Chapa Um: Adailton 
Dias Santos, Everaldo Garrido e João Batista dos Santos;
S. INDUSTRIAL AUTOMOTIVO E COMÉRCIO DE PEÇAS E MATERIAL DE FRICÇÃO LTDA. – Chapa 
Um: Alex Sandro Basílio, José Pereira da Silva Filho, Ruth Fabiana de Oliveira Cortinove;
SATÚRNIA SISTEMAS DE ENERGIA S/A. – Chapa Um: Alex Sandro Fogaça Camargo e José Carlos 
Andrade Oliveira;
SCHAEFFLER DO BRASIL LTDA. – Chapa Um: Ademilson Terto da Silva, Claudinei Hader, Josué 
Luiz Pereira dos Santos, Kelly Carmo da Silva, Marcelino de Lara, Marcos Antônio Alves da Costa, 
Nelson Brilhante do Sol Gaino, Roque Medeiros de Sousa, Samuel de Arruda, Sidnei Morales 
Hernandes, Valdeci Henrique da Silva e Vanderlei Rodrigues;
SIDERÚRGICA JIMENEZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – Chapa Um: Cláudio Ferreira Lopes;
SPF – SOCIEDADE PRODUTORA DE FIBRAS ÓPTICAS S/A. – Chapa Um: Clodoaldo Aparecido 
Garrote;
TEC FORJA LTDA – Chapa Um: Osmar Branco de Camargo e Robson Bueno dos Santos;
TECNOMECÂNICA PRIES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – Chapa Um: Jorge Carlos de Oliveira 
e Sérgio Luis João;
TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANÇADOS LTDA. – Chapa Um: Henrique César Paleari, 
Ivonaldo Lopes Tarcino da Silva, José de Souza Neves Neto, Josivan Moura de Oliveira e Sérgio 
Molina Aquino;
TELCON FIOS E CABOS PARA TELECOMUNICAÇÕES S/A – Chapa Um: Carlos Henrique Leme;
VIC PARTICIPAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – Chapa Um: Célio Donizete dos Santos;
VMX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – Chapa Um: Cristiano Corrêa da Silva e Márcio 
José Leite de Oliveira;
VTL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA. – Chapa Um: Geraldo Pinto de Camargo Filho e Lisandro 
da Silva;
WOBBEN WINDPOWER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – Chapa Um: Fernando Rodrigues 
Nunes, Geraldo Bertolazo, Ramílio Pires Júnior e Sebastião Leite Cabral;
YKK DO BRASIL LTDA. – DIVISÃO MECÂNICA – Chapa Um: Rubens Sanches; 
YKK DO BRASIL LTDA – DIVISÃO ZÍPER – Chapa Um: Éder de Oliveira Martins;
ZF DO BRASIL LTDA. – FÁBRICA II – Chapa Um: Adalberto Aparecido Oliveira, Clériston Cristovão 
Albino dos Santos, Jair Aparecido Silva, João Evangelista de Oliveira, José Divino Massoni, Joselito 
Mansinho da Silva, Olício Roberto Nogueira e Roberto Carlos Reis;
ZF DO BRASIL LTDA. – DIVISÃO LEMFORDER – Chapa Um: Alex Sandro Pereira Leite, Anderson 
da Silva, Leandro Cândido Soares e Marcos Roberto Coelho;
ZF SISTEMAS DE DIREÇÃO LTDA. – Chapa Um: Alex Sandro dos Santos, Alex Tadeu Antunes, Éber 
de Campos Ferreira e Flávio Augusto de Souza;
COMITÊ SINDICAL DOS METALÚRGICOS APOSENTADOS – Chapa Um: Antônio Carlos Rodrigues, 
Benedito Vanderlei Trindade, Celso Zalla, Evanildo Amâncio, Nelson Gonçalves, Odair Penitente e 
Vicente Vitório.
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O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, 
MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE SOROCABA, SÃO ROQUE, VOTORANTIM, 
IPERÓ, PIEDADE, PILAR DO SUL, SALTO DE PIRAPORA, ARAÇOIABA DA SERRA, 
ITAPETININGA, IBIÚNA, TAPIRAÍ, SARAPUÍ E ARAÇARIGUAMA, situado na Rua Júlio 
Hanser, nº 140, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, para o mandato do 
triênio 2011/2014, publica o presente

EDITAL DE REGISTRO DE CANDIDATURAS ELEIÇÕES SINDICAIS

A Comissão Eleitoral, responsável pela coordenação do processo eleitoral, que se realiza no 
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE 
MATERIAL ELÉTRICO DE SOROCABA, SÃO ROQUE, VOTORANTIM, IPERÓ, PIEDADE, PILAR DO 
SUL, SALTO DE PIRAPORA, ARAÇOIABA DA SERRA, ITAPETININGA, IBIÚNA, TAPIRAÍ, SARAPUÍ 
E ARAÇARIGUAMA, torna público o Registro das Chapas nº. 01 e 02, dos Comitês Sindicais de 
Empresa e Comitê Sindical dos Metalúrgicos Aposentados, integradas pelos associados nominados 
na relação abaixo. Informa ainda que a partir da publicação do presente, iniciar-se-á o prazo para 
impugnação, ou seja, de 04 a 07/02/2011, na forma e pelos motivos determinados pelo artigo 56 do 
Estatuto Social vigente, cujas eleições se darão nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro de 2011 (primeiro 
turno) e 23, 24 e 25 de março de 2011 (segundo turno).

AÇOS VILLARES S/A. – Chapa Um: Clodoaldo Lisboa;
ALLIEDSIGNAL AUTOMOTIVE LTDA. – Chapa Um: Ailton da Silva;
BARDELLA S/A. INDÚSTRIAS MECÂNICAS – Chapa Um: José Roberto Nunes, Sergio Almiron, 
Tiago Almeida do Nascimento e Vanildo Vieira da Silva;
BELMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – Chapa Um: Valdenir Crespilho;
CNH LATIN AMÉRICA LTDA – Chapa um: Luiz Otávio Ferreira, Paulo César Sola Garcia, Ricardo 
Alexandre Camargo;
COMMSCOPE DO BRASIL LTDA – Chapa um: Daniel Rodrigues Camargo e Nelson de Oliveira;
COOPER TOOLS INDUSTRIAL LTDA. – Chapa Um: Adenilton Alves Berto, Adilson Faustino, Cícero 
Martins da Silva, João José Martins da Silva e Sílvio Luiz Ferreira da Silva;
DANA INDÚSTRIAS LTDA. – Chapa Um: Edvaldo Gomes, Anísio Daniel Pena, Antônio Clemente dos 
Santos e Sidnei César Ferreira de Mello;
DIFRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – Chapa Um: Alessandro Marcelo Nunes e Marcelo 
Bacarin Litoldo;
EDSCHA DO BRASIL LTDA – Chapa Um: André Batista Molina e Sandro Prado;
EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA. – Chapa Um: Neuton Moreira de Carvalho;
ENERTEC DO BRASIL LTDA. – Chapa Um: Agnaldo José Bastos, Antônio Welber Filho, Everton da 
Silva Souza, João Batista Soares Bagatim, Joel Américo de Oliveira e Marcos Antônio Martins Costa;
ETIRAMA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA – Chapa um: Edemauro Barros Gonçalves;
FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA. – Chapa Um: Antônio Wanderlei dos Santos, 
Dirce Silva Araujo, Josiane Silva, Kátia Silva Lucas, Maria das Dores Castilho e Mauro Aparecido de 
Souza;
GERDAU AÇOS LONGOS S/A. – Chapa Um: Gilberto Almeida Silva;
INDEX TORNOS AUTOMÁTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – Chapa Um: Arlindo Garcia;
IPERFOR INDUSTRIAL LTDA – Chapa Um: Valdeci Ribeiro Lima;
LUPATECH S/A – Chapa Um: Rivan Morais de Lima;
METALAC SPS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – Chapa Um: Izídio de Brito Correia, Antônio Carlos 
de Lima e José Roberto Penteado de Camargo;
METALPLIX INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. – Chapa Um: Reginaldo 
Rodrigues de Almeida;
METALUR BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA. – Chapa Um: Antônio Carlos 
Martins da Cunha;
METALUR BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA – FILIAL – Chapa Um: Luiz Carlos 
Pires;
METALÚRGICA BARROS MONTEIRO LTDA. – Chapa Um: Claudio Miguel Ribeiro;
METALÚRGICA MARTINS E MARTINS INDÚSTIA E COMÉRCIO LTDA. – Chapa Um: Ana Célia da 
Silva, Jurandir Pereira de Souza e Reginaldo Luís Flor;
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Eleições exemplares
A diretoria do Sindicato 

dos Metalúrgicos sabe que 
não faz mais do que sua 
obrigação ao democratizar 
o processo eleitoral da en-
tidade, publicando editais 
em jornais de grande cir-
culação, convocando am-
plamente as assembleias, 
divulgando datas com ante-
cedência, etc. Mas também 
sabe que nem todos os sin-
dicatos agem assim.

Desde a década de 80, 
sob a liderança do saudo-
so Wilson Bolinha, os me-

repetir este ano, em dois tur-
nos, fevereiro e março.

Aliás, esse modelo eleito-
ral, em dois turnos, que tem 
como base a constituição de 
comitês sindicais de empresa 
(CSE), aprimorou ainda mais 
o princípio de democracia re-
presentativa na direção sindi-
cal metalúrgica.

Implantada em 2002 entre 
os metalúrgicos de Soroca-
ba, a eleição de CSEs retrata 
uma evolução do sistema de 
representação dos trabalha-
dores. Antes de Sorocaba, no 

talúrgicos de Sorocaba são 
referência no país quando se 
trata de eleições transparen-
tes. É tudo jogo aberto, inclu-
sive nos casos em que houve 
oposição, que, muitas vezes 
tem o péssimo hábito de de-
preciar o processo eleitoral 
acusando-o de não ser aquilo 
que ele mais é: democrático e 
participativo.

Mas o importante é que a 
categoria e a sociedade res-
peitam e valorizam as elei-
ções metalúrgicas, que ocor-
rem a cada três anos e vai se 

continua >

continuação >

__________________________
LUIZ ALBERTO ANTUNES POPST
Presidente da Comissão Eleitoral

_________________________ 
FRANCISCO FRANÇA DA SILVA
Comissão Eleitoral

_______________________ 
FRANCISCO RIBEIRO PALMA
Comissão Eleitoral

EDITAL

ramo metalúrgico, somente 
os companheiros do ABC 
paulista haviam adotado esse 
modelo.

Este ano acontece, portan-
to, a quarta eleição de comi-
tês sindicais metalúrgicos em 
nossa região. Na primeira vo-
tação, em 2002, foram eleitos 
53 membros de CSEs em 25 
fábricas. Em 2005, foram 77 
integrantes em 42 CSEs. Em 
2008, 100 integrantes em 49 
CSEs. Este ano, serão 131 
membros de 52 CSEs, sendo 
51 em fábricas e um comitê 

de aposentados. Antes do 
modelo de CSEs, eram 
eleitos sempre 32 direto-
res sindicais, como acon-
tece ainda hoje na grande 
maioria dos sindicatos.

Em breve irá se iniciar 
a campanha das chapas 
para mostrar seus candida-
tos e suas propostas para a 
categoria. Orientamos os 
metalúrgicos a participa-
rem ativamente de todo o 
processo que antecede a 
votação. E, desde já, boas 
eleições a todos.

“Implantado em 2002 entre os metalúrgicos de Sorocaba, a eleição de CSEs 
representa uma evolução do sistema de representação dos trabalhadores”

Diretor responsável: Ademilson Terto da Silva  (Presidente). Jornalista responsável: Paulo Rogério L. de Andrade. Impressão: Gráfica Taiga.  
Tiragem: 38 mil exemplares. Sede Sorocaba: Rua Júlio Hanser, 140. Tel. (015) 3334-5400 Site: www.smetal.org.br. E-mail: diretoria@smetal.org.br
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Em assembleias realiza-
das na portaria da fábrica na 
última terça-feira (1°), os 
trabalhadores da autopeças 
Dana, instalada na zona in-
dustrial de Sorocaba, apro-
varam a redução de jornada 
de trabalho na empresa, de 
44 para 42 horas semanais, 
sem redução de salário. A 
fábrica emprega cerca de 
550 operários.

A redução de jornada 
na Dana será feita em duas 
etapas. A partir do próximo 
dia 7 até 30 de junho ela cai 
para 43 horas semanais. A 
partir de 1° de julho ela re-
cua mais uma hora, fechan-
do a semana com 42 horas 

Jornada de trabalho menor começa dia 7

Assembleia na última terça aprovou detalhes do acordo, apresentada aos trabalhadores no final de 2010
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“Os trabalhadores estão 
de parabéns por esta con-
quista tão significativa”, diz 
o dirigente sindical Valdeci 
Henrique da Silva, o Verdi-
nho. O sindicalista acres-
centa que as negociações 
de redução de jornada para 
40h continuam na fábrica.

A meta da CUT (Central 
Única dos Trabalhadores), 
da qual o Sindicato é filia-
do, é reduzir a jornada de 
trabalho em todo o Brasil 
de 44 para 40 horas sema-
nais.

Essa medida, segundo 
estudos, encarece a produ-
ção em pouco mais de 1% 

 FLEXTRONICS

O Sindicato está mobi-
lizando os trabalhadores da 
Flextronics para lutar pela 
redução de jornada para 40 
horas semanais na fábrica. 
Atualmente, a jornada é de 
44h. Para a diretoria sindi-
cal, a diminuição da carga 
horária semanal é a melhor 
maneira de evitar que a em-
presa force os funcionários 
a trabalhar em finais de se-
mana.

A maioria do quadro de 
funcionários da Flextronics 
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Jornada de 40h pode reduzir trabalho nos finais de semana

Sindicato vai buscar negociação com empresa, mas espera apoio dos trabalhadores

é formado por mulheres. A 
jornada de trabalho é des-
gastante, especialmente 
para quem tem filhos para 
cuidar. O primeiro e o se-
gundo turno trabalham to-
dos os sábados e o terceiro 
turno cumpre horário aos 
domingos.

“Contamos com a mobi-
lização e o apoio de todos 
os trabalhadores para que a 
empresa reduza a jornada e 
reveja seus horários de tur-
no. Vamos tentar uma solu-

Trabalhadores da Schaeffler 
elegem nova Cipa

Os trabalhadores do 
grupo Schaeffler, em So-
rocaba, elegeram, no úl-
timo dia 21, seus novos 
representantes na Comis-
são Interna de Prevenção 
a Acidentes de Trabalho 
(Cipa). A diretoria do sin-
dicato deseja um ótimo 
mandato aos cipeiros e se 
coloca à disposição para 
lutar por melhorias no lo-
cal de trabalho.

Vale lembrar que a 
Cipa é uma comissão 
paritária, tendo metade 
de seus membros eleitos 
pelos funcionários e a ou-
tra metade indicada pelos 
empresários.

A seguir, os 10 titula-
res e 7 suplentes eleitos 

pelos trabalhadores. 
Titulares: Kelly Car-

mo da Silva, Valquíria C. 
Soares Carrielo, Claude-
mir dos Santos, Valquíria 
Aparecida F. Mantovani, 
Albiran Gomes da Silva, 
Roque Roberto Mela-
ré, Sebastião Aranha de 
Moraes, Carlos A. Cos-
ta, Antonio Aparecido de 
Oliveira e Gilberto Lopes 
dos Santos. 

Suplentes: Samuel de 
Arruda, Denílson Fran-
cisco de Oliveira, Sandra 
Regina dos Santos, Mau-
rício Correa de Olivei-
ra, Roque Medeiros de 
Souza, Marcos Antonio 
Alves da Costa e Celso 
Ricardo Cezar.

Sábado tem plenária para os trabalhadores da Metalac
O Sindicato dos Metalúr-

gicos promove neste sábado, 
na sede de Sorocaba, às 9h 
da manhã, uma plenária com 
os funcionários da fabricante 
de parafusos Metalac.

Entre os assuntos que se-
rão debatidos estão o acordo 
de sábados livres; a carti-

lha de normas e conduta da 
empresa; o PPR deste ano; 
o prêmio por assiduidade e 
a solidariedade dos empre-
gados da empresa-mãe para 
com os trabalhadores das 
empresas terceirizadas.

A finalidade do encontro é 
elaborar um plano estratégico 

de curto, médio e longo prazo 
para valorizar os trabalhado-
res e melhorar as condições 
de trabalho na Metalac. “Por 
isso, a importância da partici-
pação de todos os trabalhado-
res da fábrica nesta plenária”, 
diz o dirigente sindical e ve-
reador, Izídio de Brito.

ção negociada, mas, caso 
seja necessário, temos que 
estar prontos para lutar e 
fazer pressão sobre a em-
presa”, afirma o secretário-
-geral do Sindicato, Valdeci 
Henrique da Silva, o Verdi-
nho.

O Sindicato já fez diver-
sos acordos de redução de 
jornada nos últimos anos. 
Esta semana mesmo, foi 
aprovado acordo de redu-
ção na Dana (veja matéria 
acima).

DANA

e, em contrapartida, gera 
mais de 2 milhões de novos 
postos de trabalho.

Algumas empresas, 
como Metalac, FL Smith e 
Mart Ferramentaria, já pra-

ticam jornada de 40 horas 
semanais em Sorocaba e 
região.

Sindicato oficializa licença maternidade de 180 dias
Diretores do Sindicato dos 

Metalúrgicos e da Ecil, em-
presa instalada em Piedade, 
oficializaram na manhã des-
sa quarta-feira (2) a licença 
maternidade de 180 dias para 
suas funcionárias. A fábrica já 
praticava a licença de 180 dias 
desde o final do ano passado, 
mas o acordo oficial só foi fe-
chado agora.

A Ecil emprega, aproxima-
damente, 150 mulheres, que 

reprentam cerca de 50% do 
seu quadro de funcionários. 

O aumento do prazo da 
licença maternidade de 120 
para 180 dias é uma das prin-
cipais reivindicações da cate-
goria e foi discutida ao longo 
de toda a campanha salarial 
do ano passado, quando al-
guns grupos empresariais 
concordaram em atender a 
reivindicação.

Atualmente, a lei obriga 

as empresas a darem, no mí-
nimo, quatro meses de folga 
às mães trabalhadoras. Mas,   
desde 2008,  a lei 11.770 já fa-
culta as empresas a darem seis 
meses de licença.

Ainda tramita no Con-
gresso a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC 64/07) 
que, se aprovada, vai obrigar 
as empresas a concederem 
seis meses de licença mater-
nidade.
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Aproximadamente mil 
pessoas – entre metalúr-
gicos sócios, não-sócios 
e trabalhadores de outras 
categorias – participaram 
do primeiro baile pré-car-
navalesco da categoria me-
talúrgica no último dia 29, 
na sede do Clube de Campo 
dos Metalúrgicos, no Éden, 
em Sorocaba.

O baile, que começou às 
22h e só terminou no ama-
nhecer do dia seguinte, foi 
animado pela banda Java, 
que tocou as tradicionais 
marchinhas de carnaval, e 
pelo trio Sidney, Santiago 
e Lucas do Teclado, que 
tocou sertanejo universitá-
rio e diversos outros ritmos 
dançantes.

O clube prepara, agora, 
a programação de carnaval, 
que deverá contar com cin-
co bailes e duas matinês. Público correspondeu às expectativas da organização, que agora prepara os bailes e matinês de Carnaval
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Grito de Carnaval reúne mil 
pessoas no clube de campo

Parceria com imobiliária dá ITBI e escritura de graça 
Uma parceria entre o Sin-

dicato e a imobiliária Lema 
Imóveis vai dar aos metalúr-
gicos sindicalizados isenção 
do Imposto sobre Transação 
de Bens Imóveis (ITBI) e o 
registro da escritura na com-
pra de uma casa no condo-
mínio Terra Nova, localiza-

do na zona oeste da cidade. 
Os benefícios [IBTI e re-

gistro da escritura] somam 
aproximadamente R$ 5 mil. 
A imobiliária ainda se com-
promete a repassar 1% do 
valor da venda do imóvel 
ao Banco de Alimentos de 
Sorocaba.

O vereador metalúr-
gico Izídio de Brito (PT) 
foi nomeado presidente 
da Comissão de Ciência 
e Tecnologia da Câmara 
durante a sessão ordinária 
realizada no último dia 1º. 

A Comissão foi criada 
para transformar o conhe-
cimento das novas tecno-
logias em peça estratégica 
do desenvolvimento eco-
nômico e social, visando 
que seus benefícios se-
jam distribuídos de forma 
justa na cidade. Também 
compõem a comissão os 
vereadores Cel. Rozen-
do (PV) e Hélio Godoy 
(PTB).

O metalúrgico também 
foi designado membro da 
Comissão de Educação, 

Izídio é nomeado presidente da 
Comissão de Ciência e Tecnologia
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Comissão presidida por Izídio é estratégica para 
o desenvolvimento de Sorocaba

A sede do Sindicato dos 
Metalúrgicos em Iperó pro-
move no próximo dia 13 
de fevereiro um torneio de 
Futgame (Futebol em vide-
ogame) destinado exclusi-
vamente aos metalúrgicos 
sócios e seus dependentes.

As inscrições – gratui-
tas – já estão abertas e vão 
até o dia 10. Elas deverão 
ser feitas na sede do Sindi-
cato em Iperó, que fica na 
rua Samuel Domingues, 47, 
centro.

O vencedor do torneio, 
que começa às 9h da ma-
nhã do dia 13, ganhará um 
Playstation 2. O segundo 
colocado ficará com uma 
guitarra para PS 2 e o ter-
ceiro colocado,  com dois 
joystick. Cada jogador de-
verá levar o seu próprio 
controle para jogar. Mais 
informações pelo telefone 
(15) 3266-1888, com No-
nato, das 8h30 às 18h.

Dia 13 tem 
futgame em Iperó

Saúde Pública e Juven-
tude, junto com os vere-
adores Neusa Maldona-
do (PSDB, presidente) e 
Claudemir Justi (PSDB).

Satisfeito com as no-
meações, Izídio observa 
que ambas tratam de te-
mas relevantes que já vi-
nham sendo acompanha-
das pelo mandato, como, 
por exemplo, a criação do 
Parque Tecnológico e a 
falta de vagas em creches. 
“Através delas, teremos 
condições de debater com 
setores organizados da so-
ciedade e criar um inter-
câmbio com políticas do 
governo federal”, ressalta.

Izídio também tornou 
-se o novo líder da banca-
da petista.

Vereador Izídio cobra vaga 
em creche pela 3ª vez

Uma audiência pública  
no próximo dia 14, na Câ-
mara Municipal, vai discu-
tir mais uma vez a falta de 
vagas em creches em Soro-
caba.  A audiência foi pedi-
da pelo vereador Izídio de 
Brito (PT), que já promoveu 
outras duas discussões so-
bre o tema ao longo do ano 
passado.

A falta de um núme-
ro exato de crianças sem 
creche será um dos pontos 
debatidos. “A creche é um 
direito da criança, mas a 
Prefeitura não tem sequer 
o número exato de quantas 
crianças estão sem vaga”, 
diz Izídio. 

A abertura das creches 
nos períodos de recesso es-
colar também será tratada. 

“A maioria dos pais tira 
férias [no trabalho] de no 
máximo 30 dias e nem 
sempre correspondem com 
as férias dos filhos”, lem-
bra o vereador.

Devido a articulação do 
mandato do petista, Soro-
caba conquistou verbas do 
Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC 2), 
do Governo Federal, para 
construção de oito creches, 
o que ainda não será sufi-
ciente para suprir o déficit.

Representantes da De-
fensoria Pública da Infân-
cia e Juventude e do MEC 
participarão da audiên-
cia, que começa às 19h. A 
Câmara fica na av. Engº 
Carlos Reinaldo Mendes, 
2.945, Alto da Boa Vista.

Os imóveis - casas térre-
as - estão prontos para morar 
e podem ser financiados em 
até 360 meses pela Caixa 
Econômica Federal, Santan-
der ou consórcio Rodobens.

As casas, com até três 
dormitórios e 66,8 metros 
quadrados, custam a partir 

de R$ 140 mil.
Haverá plantão na sede 

do Sindicato em Soroca-
ba – rua Júlio Hanser, 140, 
Lajeado - das 9h às 18h, 
nas quartas e sextas-feiras. 
Mais informações pelos te-
lefones  (15) 3011-3035 ou 
3017-0470.
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