SCHAEFFLER

Mensalistas ignoram assembleia
e adiam acordo de jornada anual

Foguinho

O desinteresse de parte do pessoal administrativo (mensalistas) do
grupo Schaeffler em relação à uma assembleia
sindical adiou a decisão
sobre um acordo anual
de jornada de trabalho
na fábrica. A proposta
de acordo renovaria a
jornada de 42h semanais (portanto menor
que as 44h previstas na
legislação) e incluía um
calendário de folgas aos
sábados e nos feriados
prolongados em 2012.
O adiamento da assinatura do acordo aconte-

Acordo de jornada reduzida na Schaeffler existe desde 2008, mas calendário de horários e folgas dos turnos tem que ser renovado anualmente
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Eleitor tem até 9 de maio
para regularizar título

Prefeitura inicia obras de
saneamento na Vila Garcia

Esta edição da Folha Metalúrgica traz uma reportagem
especial sobre os prazos determinados pela Justiça Eleitoral
para regularização do título de eleitor, o que inclui mudança
de domicílio eleitoral e alistamento para voto facultativo aos
menores de 18 anos.
PÁG. 4

Começaram no último dia 30 as obras para instalação de
3.500 metros de tubulação de esgoto na Vila Garcia, em Piedade. Há 20 anos os moradores esperavam por essa melhoria
no bairro, onde o esgoto corre a céu aberto e fica a 2 km do
centro da cidade.
PÁG. 2
Foguinho

AMASO

ceu porque uma parcela
dos mensalistas da fábrica não quis participar da
votação da proposta, em
assembleia sindical em
frente à fábrica, na manhã de terça-feira, dia 7.
Os trabalhadores do
primeiro turno já haviam
aprovado a proposta, às
6h, quando houve a abstenção do administrativo.
Os turnos seguintes também realizaram assembleias, mas o acordo só
poderá ser assinado após
votação dos mensalistas,
ainda sem data para ser
realizada.
PÁG. 3
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Moradores se organizam e
conquistam rede de esgoto

O cidadão
precisa
exercer o
seu direito
de voto e, de
preferência,
com
discernimento
e participação
eleitor é o passaporte
da democracia.
Mas não basta apenas ter o título. O cidadão precisa exercer
o seu direito de voto
e, de preferência, com
discernimento e participação.
É comum ouvir
pessoas dizerem que
não gostam de política; que só votam
porque são obrigadas.
Realmente a obrigação do voto nos parece um equívoco.
Mas o maior erro, na
verdade, está na falta
de apetite político do
cidadão.
Sem conhecer, sem
discutir e sem se
engajar na política, o
cidadão acaba atuando de forma irresponsável quando vai às
urnas para escolher o
vereador, o prefeito,
o deputado, o senador, o governador e o
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Presidente da República.
Como pode uma
pessoa votar consciente, com convicção se ele ignora a
política? O cidadão
só terá capacidade
de leitura, discernimento das coisas,
se ele gostar e se
interessar, viver, estudar, analisar. Portanto, quem vota
por votar, pode estar
colaborando para o
retrocesso ao eleger
políticos não-comprometidos com o
desenvolvimento e a
justiça social.
Queira ou não,
são as decisões políticas tomadas em
todas as esferas,
municipais, estaduais e federais, que
movem o país. E tais
decisões vão refletir,
para o bem ou para o
mal, na vida de cada
cidadão.
Como disse o
poeta alemão Bertold Brecht, “O
pior analfabeto/É o
analfabeto político/
Ele não ouve, não
fala/Nem participa
dos acontecimentos
políticos/Ele
não
sabe que o custo
de vida/O preço do
feijão, do peixe, da
farinha/Do aluguel,
do sapato e do remédio/Dependem das
decisões políticas”.
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Vereador Geraldinho (de azul) acompanha início das obras na vila Garcia, que devem durar cerca de 4 meses

Após cerca de 20
anos de espera, os moradores da Vila Garcia,
em Piedade, vão poder
contar com uma estrutura de saneamento básico
no bairro. A pedido da
prefeitura, a Sabesp está
instalando 3.500 metros
de tubulações de esgoto. Quem encaminhou a
antiga reivindicação dos
moradores foi o vereador metalúrgico Geraldinho, do PT.
Geraldinho
organizou os moradores,
incentivou um abaixoassinado com centenas
de assinaturas e anexou
o documento às indicações que apresentou na
Câmara Municipal, so-

licitando ao prefeito Geremias Pinto (PT) o serviço na Vila Garcia, que
fica a dois quilômetros
de centro de Piedade.
As obras começaram
no dia 30 de janeiro e o
prazo de conclusão é de
3 a 4 meses. “A Sabesp
(Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo) fará toda
a tubulação de rua, os
ramais e as ligações na
calçada. Ao morador
caberá só fazer a tubulação da própria residência”, explica o vereador.
O valor da obra gira
em torno de R$ 700 mil,
segundo informações
fornecidas pela Sabesp
ao petista.

Opinião
A perspectiva de
não ver mais o esgoto
correndo a céu aberto
traz alívio a moradores.
“Entrava e saia prefeito
e nada de arrumarem
aqui. O mau cheiro e
as doenças nas crianças eram um problema
sério. Mas agora estamos conseguindo a melhoria”, conta Marcos
Danilo Ducceschi, morador da Vila Garcia há
17 anos.
“Agora só precisamos de asfalto. Aí fica
beleza, porque este
lugar é muito bom de
morar”,
comemora
Marcos.

Aposentados de Sorocaba
participam de ato em Aparecida
Uma caravana com
90 aposentados de Sorocaba e região participou, no último dia
29, em Aparecida, Vale
do Paraíba, SP, de uma
missa e de um ato, na
via Dutra, em defesa
dos aposentados e pelo
fim do fator previdenciário, base de cálculo
[idade + tempo de serviço + expectativa de
vida] que reflete diretamente na contagem
de tempo e no valor do
benefício.
A manifestação, que
parou a rodovia por
aproximadamente uma
hora, foi coordenada
pela Confederação Brasileira dos Aposentados
e contou com apoio de

Amaso

A Folha Metalúrgica traz, nesta
edição, uma reportagem de serviço para
orientar os cidadãos
que precisam transferir, revisar ou tirar
seu título de eleitor.
Aparentemente um documento
simples, sem foto, e
quase sem importância nenhuma no dia
a dia do cidadão. Em
pouquíssimas ocasiões a pessoa é obrigada a apresentar o
documento. Até para
votar, você pode votar sem estar com
o documento nas
mãos. Basta saber o
seu local de votação
e apresentar a carteira de identidade aos
mesários.
Mas uma análise
mais profunda vai
revelar uma outra
faceta desse documento emitido nos
cartórios eleitorais
de todo o Brasil em
poucos minutos.
É ele quem vai
dar a você, cidadão,
o direito de, pelo
voto direto, a cada
dois anos, escolher
os seus representantes nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas
estaduais, na Câmara Federal, no Senado, além de prefeito,
governador e presidente. O título de
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A força do voto

Amaso participou do ato pelo fim do fator previdenciário

várias centrais sindicais, entre elas a CUT.
“Com certeza foi um
dos melhores atos que a
Associação dos Metalúrgicos Aposentados
de Sorocaba (Amaso)
participou”, diz Antônio Carlos Rodrigues, o

Amarelinho, diretor da
entidade.
Além de São Paulo, participaram do ato
aposentados de Santa
Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia e Rio
Grande do Sul.
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Aniversário da FEM/CUT será
comemorado em Sorocaba
Na próxima terça-feira,
dia 14, os metalúrgicos de
Sorocaba serão os anfitriões de um evento que vai
comemorar os 20 anos de
fundação da federal estadual da categoria. A solenidade começa às 9h, na sede
do Sindicato, e vai durar o
dia todo, com palestras e
debates sobre o mercado de
trabalho e as prioridades da
Central Única dos Trabalhadores (CUT) para este ano.
“Sorocaba teve a honra
de ser escolhida para receber o evento da Federação
Estadual dos Metalúrgicos
da CUT (FEM). Por isso,
contamos com a participação maciça da nossa categoria durante a solenidade dia
14”, explica João de Moraes

Farani, vice-presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos
de Sorocaba e secretário geral da FEM.
Programação
O evento começa às 9h
com uma mesa solene formada por lideranças sindicais e autoridades presentes. Às 10h terá início
uma palestra (painel) sobre
“Agenda do Trabalho Decente”, com especialistas
da Organização Internacional do Trabalho (OIT)
e do Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos
(Dieese).
A partir das 14h30, a
palestra será sobre a agenda da CUT para 2012, com

representantes da direção
nacional da central. O encerramento será às 17h.
Atualmente presidida
pelo metalúrgico de Taubaté, Valmir Marques, Biro-

Biro, a FEM foi fundada
em 16 de fevereiro de 1992
e reúne 14 sindicatos da
categoria, que representam
260 mil metalúrgicos no
estado.

A Banda Plataforma animará dois bailes - sábado e
segunda-feira - e duas matinês - domingo e terça - no
Carnaval dos Metalúrgicos,
que será realizado entre os
dias 18 e 21 de fevereiro, na
sede do Clube de Campo, no
Éden, em Sorocaba.
A entrada é gratuita para
sócios e dependentes. Nas
matinês, no domingo e na
terça-feira, só serão permitidas entradas de metalúrgicos
sócios e dependentes.
Informações pelo telefone (15) 3225-3377.

Foguinho

Metalúrgicos sócios interessados em ocupar a colônia
de férias da categoria no mês
de março devem se inscrever
na sede do Sindicato, em Sorocaba, até o dia 15.
Se o número de vagas superar o de inscritos haverá
sorteio. Para se inscrever, o
sócio deve comparecer pessoalmente na sede de Sorocaba, na rua Júlio Hanser, 140,
Lajeado, perto da rodoviária.
É preciso a apresentação do
cartão de sócio.
Informações pelo tel. (15)
3334-5402, com Bete.

Música no clube

Pessoal do primeiro turno aprovou proposta, mas parte dos mensalistas não quis participar da votação no dia 7

nheiros. A proposta inclui
saídas antecipadas para
atender pedidos de estudantes do turno administrativo”, afirma Valdeci Henrique da Silva, secretário de
Organização do Sindicato.

Desde 2008, todos os
funcionários da Schaeffler
têm um acordo que garante
jornada reduzida de trabalho, de 42 horas por semana, com folgas aos sábados
e feriadões. “Alguns poucos

parecem não ter respeito por
essa conquista, que é fruto de
união, consciência e luta”,
diz, indignado, Valdeci.
Nova assembleia com os
mensalistas deverá ser realizada nos próximos dias.

Trabalhadores da Martins querem sábados livres para todos
Os metalúrgicos do grupo Martins e Martins/Cavelagni, em Araçariguama,
aprovaram na última quintafeira, dia 2, uma pauta de
reivindicações que inclui a

Carnaval no clube

Colônia de férias

Mensalistas da Schaeffler ignoram
assembleia e adiam acordo de jornada
Os metalúrgicos do grupo Schaeffler, em Sorocaba,
contavam com a votação,
nesta terça, dia 7, de uma
proposta de calendário anual de trabalho, com jornada
semanal de 42 horas e folgas aos sábados e feriados
prolongados. O pessoal do
1º turno, às 6h, aprovou a
proposta em assembleia
sindical na porta da empresa. Mas parte do setor
administrativo ignorou a
assembleia na fábrica, inviabilizando a votação.
Os turnos seguintes votaram e aprovaram a proposta. Mas o acordo só
poderá ser assinado após
votação de todas as turmas.
“Essa parcela do escritório acha que ofende ao
Sindicato, mas está prejudicando os próprios compa-

NOTAS

exigência de que todos os
funcionários da empresa tenham direito à jornada de
trabalho semanal de 42 horas e folgas em sábados alternados.

Atualmente,
somente
uma parcela dos funcionários, conforme a unidade do
grupo em que trabalha e a
data de contratação, têm direito ao benefício.

A assembleia que aprovou a pauta foi liderada pelo
Sindicato dos Metalúrgicos,
que já encaminhou o documento à empresa e aguarda
o início das negociações.

O Clube de Campo dos
Metalúrgicos, no Éden, em
Sorocaba, promove mais um
fim de semana musical.
No sábado a atração será
Kennedy Diniz, que vai tocar
pop rock e forró, das 14h às
18h30. O domingo, também
das 14h às 18h30, será dedicado ao pagode com o grupo
Entre Nós.
A entrada é exclusiva e
gratuita para sócios do Sindicato e seus dependentes.
Mais informações pelo telefone (15) 3225-3377.

Curso de Inglês
A Move On Idiomas está
com inscrições abertas para
novas turmas de Inglês/2012,
no Sindicato em Sorocaba,
com descontos especiais para
sócios e dependentes. Haverá turmas durante a semana à
noite (das 19h às 21h) e aos
sábados de manhã. As inscrições devem ser feitas na sede
do Sindicato, 3º andar, nos
horários previstos para novas
turmas. Tel.: (15) 3013-8252.
Email: ingles.sindicato@globomail.com
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TÍTULO ELEITORAL

Foguinho

Cartórios eleitorais
atendem em média
200 eleitores por dia

Os sorocabanos que
queiram tirar o título de
eleitor, pedir transferência
de domicílio ou revisão do
documento têm até o dia 9
de maio para procurar um
dos seis cartórios eleitorais
e requisitar o serviço, que é
gratuito.
Os cartórios eleitorais
funcionam no prédio do antigo fórum do Mangal, em
à frente da Praça da Maçonaria, no bairro Mangal. O
atendimento é de segunda a
sexta-feira das 12h às 18h.
Atualmente os cartórios
atendem aproximadamente

200 pessoas por dia, “mas
com certeza esse número
deve aumentar significativamente nos próximos meses”, prevê o chefe substituo
de cartório Emerson José
Oliveira Rocha.
Documentos
Para tirar o documento, o
cidadão deve ter no mínimo
16 anos ou completar esta
idade até o dia 7 de outubro,
data da votação em primeiro
turno. Ele ainda deve apresentar carteira de identidade ou carteira de trabalho e
comprovante de residência.

Garoto de 17 anos quer
fazer valer seus direitos

Para transferência de cidade ou revisão (mudança
do local de votação dentro
do município ou acréscimo
do nome de casado) exigese os mesmos documentos.
Tirar o título é rápido e
fica pronto em alguns minutos.

O estudante Breno Perez Dias, 17 anos [foto], não
quer perder a oportunidade
de dar sua opinião, pelas urnas, nas próximas eleições
de outubro. Na última terça,
dia 7, depois de se informar
pela internet, o rapaz saiu direto da escola para o cartório
eleitoral para tirar seu título.
Com o novo documento
nas mãos, ele diz que ainda
não sabe em quem vai votar,
“só sei que sou um pouco
esquerdista”.

Multas
Se o eleitor deixou de
votar, pagará R$ 3,51 de
multas por cada ausência.
Esse também é o valor da
multa para quem tirar o título atrasado, com 19 anos de
idade ou mais.

O título de eleitor para
jovens de 16 a 18 anos é facultativo, “mas eu optei por
votar. Acho importante você
assumir suas responsabilidades de cidadão. E creio que
o quanto antes é melhor”,
comenta.
“Esse garoto está de parabéns. Os jovens devem,
sim, estar atentos e viver a
política, afinal, ela faz parte
da vida de todos nós”, observa Ademilson Terto da Silva, presidente do Sindicato.

MESÁRIO
Na terça, dia 7, estavam aptos a votar nas eleições municipais de 2012
em Sorocaba 413.925 eleitores, segundo números do
TSE (Tribunal Superior
Eleitoral).
Este número, porém,
deve crescer consideravelmente, se levar em

consideração as 200 pessoas que procuram os cartórios eleitorais da cidade
para tirar novos títulos ou
efetuar transferências todos os dias.
Nas eleições passadas,
em 2010, Sorocaba contava com 407.075 eleitores
aptos a votar.

Convocação do voto digital
não é para Sorocaba
O voto biométrico [digital] não será implantado
em Sorocaba nas eleições
de 2012. A convocação
[na televisão] feita pelo
ministro Ricardo Lewandowski, portanto, não é
para os eleitores do município.
“Tem gente vindo aqui

[no cartório], mas aquela
campanha é para Jundiaí.
Sorocaba vai continuar
votando como antes”, explica Emerson Machado.
O Brasil tem um dos
melhores sistemas de votação no mundo e prevê a
implantação do voto digital
até 2018.

Serviço vale estágio para universitário
e 2 dias de folga para trabalhadores
Os estudantes universitários que queiram trabalhar como mesário nas próximas eleições de outubro
poderão computar o serviço
como estágio. Para isso, o
aluno deverá saber se a sua
escola já firmou convênio
com a Justiça Eleitoral.
“Nós da [zona eleitoral]
137 já firmamos convênio
com a Faculdade de Direito de Sorocaba, Uniesp e
Esamc”, diz o chefe de cartório Emerson Jose Oliveira
Machado.
O serviço de mesário no
dia da eleição ou o atendimento a qualquer outra
convocação de trabalho da
Justiça Eleitoral também

Foguinho

Mais de 400 mil estão aptos a votar

Segundo Emerson Machado, a Justiça deverá convocar 6 mil mesários em Sorocaba

garante dois dias de folga
para cada dia trabalhado
para a Justiça.
“Todos os trabalhadores, do setor público ou do
privado, têm direito ao descanso”, explica Machado.

Para as próximas eleições a Justiça deverá convocar
aproximadamente
6 mil mesários, que serão
distribuidos por 136 locais
de votação em todo o município de Sorocaba.

