
Sindicalizados serão isentos 
de mensalidade em março

Alckmin veta projeto que ajuda  
encontrar pessoas desaparecidas

Debate em  
homenagem  
às mulheres 
lota auditório

Campanha por Hospital  
Municipal coleta 10% das 
assinaturas em 1 semana

Metalúrgicos acidentados  
na Tecsis, na sexta-feira,  

já estão em casa

Aproximadamente 250 
pessoas superlotaram o 
auditório Wilson Fernan-
do da Silva, o Bolinha, no 
Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Sorocaba, no último 
dia 9, para participar do 
debate “A Violência Con-
tra a Mulher”. O evento foi 
promovido pela subsede 
regional da CUT e Sindi-
cato dos Metalúrgicos.

No último domingo, dia 
11, o mesmo debate foi re-
editado na sede de Iperó. 
Nos próximos dias 25 e 30 
os debates se repetirão em 
Araçariguama e Piedade, 
respectivamente.

O governador Geraldo 
Alckmin (PSDB) vetou no 
último dia 8 projeto do de-
putado Hamilton Pereira 
(PT) que criava um banco 
de dados para ajudar as fa-
mílias a encontrar paren-
tes desaparecidos.

Hamilton criticou a fal-
ta de sensibilidade do go-
vernador e disse que vai 
recorrer aos colegas do 
parlamento para derrubar 
o veto do governador. Em 
2010, São Paulo registrou 
mais de 20 mil desapare-
cimentos.

As empresas já foram avisadas da isenção, que faz parte de um compromisso assumido 
pela atual diretoria durante o lançamento da campanha de sindicalização do ano passado

Voluntários continuam a coletar assinaturas 
no Poupatempo e cartórios eleitorais

Os dois operários foram atingidos na cabeça 
por uma peça de aproximadamente 700 quilos
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Auditório teve que receber cadeiras extras para comportar o público predominantemente feminino; em Iperó o debate aconteceu no último dia  11

Alckmin revela falta de sensibilidade ao vetar projeto humanista
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Governo perdido
É de causar es-

panto a atitude do 
governador Geraldo 
Alckmin (PSDB) ao 
vetar o projeto de 
lei do deputado Ha-
milton Pereira (PT), 
que propõe a criação 
de um banco de da-
dos para ajudar as 
famílias na busca de 
parentes desapareci-
dos.

A criação do ban-
co iria ajudar muito 
as famílias e as pró-
prias vítimas do de-
saparecimento, sem 
dizer que a medida é 
de baixíssimo custo.

O veto ao projeto 
mostra uma insensi-
bilidade imensurá-
vel do governador, 
que deixa transpa-
recer, mais uma vez, 
sua falta de compro-
misso com o povo 
que governa.

Se não bastasse o 
descaso com a saú-
de; o sistema prisio-
nal saturado; a falta 
de moradia; a educa-
ção pífia e uma série 
de outros problemas 
que afligem o povo 
paulista, Alckmin, 
agora, dá às costas a 
uma questão de ex-
trema importância 
social.

A morte é uma 
das realidades mais 
doloridas no meio da 
nossa cultura. Mas 
como ela é certa e 

tiados pela incerteza 
do vazio.

O deputado Ha-
milton Pereira, ao 
usar a tribuna da 
Assembleia para co-
mentar o veto do go-
vernador nessa ter-
ça-feira (13), ficou 
transtornado. E com 
razão.

Hamilton espe-
ra, agora, que seus 
colegas de plenário 
se conscientizem da 
importância do pro-
jeto, não para ele, 
mas para toda a so-
ciedade paulista, e 
derrubem o veto do 
governador, trans-
formando seu proje-
to em lei.

Caso os depu-
tados derrubem o 
veto do governador, 
Alckmin ainda terá 
uma arma para im-
pedir que a proposta 
de Hamilton vire lei. 
Ele poderá recorrer à 
Justiça, para que ela 
anule a decisão da 
Assembleia.

Mas se Alckmin 
chegar a esse pon-
to de insensibilida-
de vai ficar provado 
que o governador 
do nosso estado está 
perdido. E todos os 
paulistas também, 
pela má sorte de ser 
governado por um 
homem que não se 
sensibiliza com a dor 
alheia.

sem volta, os fami-
liares, com o tempo, 
passam a aceitar a re-
alidade.

O desaparecimen-
to, porém, é ainda 
mais dolorido, afir-
mam pessoas que 
passam    ou já pas-
saram por este sofri-
mento, pois deixa um 
vácuo, uma incerteza 
na família.

E não pensem que 
o desaparecimento 
de pessoas seja coisa 
pouca, não. Somente 
em 2010 o estado de 
São Paulo registrou 
mais de 20 mil desa-
parecidos.

Isso quer dizer que 
um número astronô-
mico de pessoas viveu 
naquele ano, e muitos 
deles vivem até hoje e 
poderão viver o resto 
de suas vidas  angus-

Somente  
em 2010

o Estado de 
 São Paulo 

registrou mais 
de 20 mil 
pessoas

desaparecidas

Amaso oferece aparelho 
auditivo com desconto
Os sócios da Ama-

so (Associação dos 
Metalúrgicos Aposen-
tados de Sorocaba) e 
seus dependentes com 
problemas de audi-
ção já podem comprar 
aparelhos auditivos 
com até 60% de des-
conto em relação ao 
valor de mercado.

O governador Ge-
raldo Alckmin (PSDB) 
vetou, no último dia 8, 
o Projeto de Lei que 
propõe a Política de 
Busca a Pessoas Desa-
parecidas, do deputado 
estadual Hamilton Pe-
reira (PT). “O veto por 
parte do governador é 
muito coerente com o 
total descaso que tem 
dispensado à questão”, 
afirma o parlamentar.

O Projeto propõe 
o desenvolvimento de 
um sistema de infor-
mações, transferência 
de dados e comunica-
ção em rede entre os 
diversos órgãos en-
volvidos na busca de 
pessoas desapareci-
das, principalmente as  

Deputado Hamilton Pereira quer derrubar veto do governador

Fo
gu

inh
o

Os metalúrgicos 
sindicalizados não vão 
pagar mensalidade 
neste mês de março. 
O Sindicato já enviou 
comunicado às empre-
sas, avisando-as de que 
neste mês os sócios 
estão isentos do paga-
mento.

A isenção de mar-
ço é um compromisso 
que a diretoria do Sin-
dicato assumiu com os 
trabalhadores no ano 
passado, durante o lan-
çamento da campanha 
de sindicalização.

A proposta era que 
se o número de sindica-
lizados chegasse a 60% 

Mês de março não haverá 
cobrança de mensalidade

do total da categoria, 
ninguém pagaria men-
salidade em março.

“Como a meta está 
muito próxima de ser 
atingida, a diretoria já 
decidiu honrar o com-
promisso”, diz o diri-
gente sindical Valdeci 
Henrique da Silva, o 
Verdinho.

Isenção 
O Sindicato esco-

lheu março para isentar 
o trabalhador pensando 
no bolso dele. Afinal, 
em março, é descon-
tado de todo trabalha-
dor com carteira assi-
nada o equivalente a  

um dia de trabalho.
O Sindicato é con-

tra essa cobrança, mas 
não pode deixar de 
cobrá-la, pois o impos-
to sindical foi criado 
ainda no Governo Ge-
túlio Vargas, em 1939, 
e só o Congresso pode 
revogá-lo.

O valor é recolhido 
pelas empresas na Cai-
xa Econômica e assim 
distribuído: 60% para 
os sindicatos, 15% para 
as federações de traba-
lhadores, 10% para as 
centrais sindicais, 10% 
para o Ministério do 
Trabalho e 5% para as 
confederações.   

SINDICALIZADOS

Além disso, a Ama-
so ainda promove 
uma série de ações em 
prol dos aposentados, 
como baile da terceira 
idade, preenchimento 
de Imposto de Renda 
e contagem de tempo 
para os trabalhadores 
que se encontram em 
via de se aposentar.

polícias.
Na Assembleia Le-

gislativa, Hamilton 
Pereira já iniciou a ar-
ticulação para a derru-
bada do veto. “Nossa 
articulação inicial já 
garantiu que o proje-
to fosse aprovado por 

Para ficar sócio 
da Amaso ou agen-
dar atendimento ligue 
para (15) 3334-5404. 
A entidade fica na rua 
Bernardo Ferraz de 
Almeida, 87, Lajea-
do, perto da rodoviária 
e ao lado da sede dos 
Metalúrgicos, em So-
rocaba.

unanimidade”, explica 
o deputado. Segundo 
ele, derrubado o veto, 
a própria Assembleia 
poderá promulgar a 
Lei. Somente em 2010 
foram registrados 20,2 
mil desaparecimentos 
no estado de São Paulo.

Governador veta projeto que ajuda 
na busca a pessoas desaparecidas
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Em uma semana, os 
voluntários que coletam 
assinaturas em um abaixo- 
assinado, que será transfor-
mado em projeto de lei de 
iniciativa popular que cria-
rá um hospital municipal 
em Sorocaba, coletaram 
mais de 2,5 mil assinaturas, 
10% das 25 mil necessárias.

Nesta semana os volun-
tários continuam a coletar 
assinaturas no Poupatem-
po, perto do terminal São 
Paulo, e em frente ao fórum 
velho do Mangal, onde es-
tão os cartórios eleitorais da 
cidade.

Para assinar o documen-
to é preciso votar em Soro-
caba e saber o número do 
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Metalúrgicos acidentados na Tecsis estão em casa
Os metalúrgicos Samuel 

Silva, 23 anos, e Valdemir 
Fernando de Oliveira, 32, 
continuam afastados do tra-
balho na Tecsis e em trata-
mento médico em casa. Eles 
foram vítimas de acidente de 
trabalho no começo da tarde 
da última sexta-feira, dia 9.

Os trabalhadores foram 
atingidos na cabeça por uma 
peça de aproximadamente 
700 quilos, que caiu de uma 
carreta quando era carrega-
da. O acidente aconteceu no 
pavilhão 1 da planta 7 da 
empresa, que tem 9 plan-

tas em Sorocaba e emprega 
aproximadamente 5 mil me-
talúrgicos.

“O acidente foi de extre-
ma gravidade e por pouco os 
companheiros não perderam 
suas vidas”, diz o dirigente 
sindical Clodoaldo Apareci-
do Garrote, designado pelo 
Sindicato para acompanhar 
o caso.

O Sindicato questiona a 
atitude da empresa em al-
terar o local do acidente e 
aguarda relatório da GRTE 
(Gerência Regional do Tra-
balho e Emprego).

Coleta de assinaturas supera 10%
HOSPITAL MUNICIPAL DE SOROCABA

Para preencher o abaixo-assinado é preciso ser eleitor sorocabano e saber número do título
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título de eleitor.
A iniciativa é liderada 

pelo Sindicato dos Meta-
lúrgicos com apoio do ve-
reador Izídio de Brito (PT), 
que também é metalúrgico.

Izídio chegou aprovar 
uma emenda de R$ 8 mi-
lhões na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2012 
para garantir a construção 
do Hospital Público Muni-
cipal. “O problema é que a 
LDO, ao contrário do Or-
çamento Municipal e do 
Plano Plurianual, é apenas 
um indicativo de investi-
mentos, não uma obriga-
ção. E o prefeito tucano já 
declarou que não pretende 
respeitar a indicação para 

construção do Hospital” 
explica o vereador.

Não confundam
O vendedor Roberto 

Inácio dos Santos também 

está coletando assinaturas 
em um abaixo-assinado, 
mas que tem outro caráter. 
Ele quer convencer o go-
vernador Geraldo Alckmin 
a construir um hospital re-

gional na zona norte de So-
rocaba.

O hospital regional pro-
metido recentemente por 
Alckmin seria construído 
perto de Araçoiaba da Serra.

Empresa prejudicou trabalho da perícia ao retirar a peça e lavar o local do acidente

Seminário das 
Macrorregiões

As macrorregiões do PT 
de Sorocaba e Itapeva rea-
lizam neste sábado, dia 17, 
a partir das 9h, o seminá-
rio “O Brasil e as Eleições 
2012” com os pré-candida-
tos do Partido.

Participarão do evento, 
que acontecerá no Sindica-
to dos Metalúrgicos de So-
rocaba, o prefeito de Osas-
co, Emídio de Souza, e o 
coordenador do Grupo de 
Trabalho Eleitoral (GTE) 
da Executiva estadual do 
PT, Antônio dos Santos.

Nesta semana, voluntários continuam 
a coletar assinaturas no Poupatempo, 

cartórios eleitorais e zona norte da cidade
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Público superlota auditório para participar 
de debate em homenagem às mulheres

Aproximadamente 250 
pessoas superlotaram o au-
ditório Wilson Fernando da 
Silva, o Bolinha, no Sindi-
cato dos Metalúrgicos, em 
Sorocaba, no último dia 9, 
para participar do debate “A 
Violência Contra a Mulher”.

O evento, promovido 
pela subsede da CUT e o 
Sindicato dos Metalúrgicos, 
fez parte das comemorações 
do Dia Internacional da Mu-
lher, celebrado no dia 8 de 
março.

A educadora e ex-depu-
tada federal Iara Bernardi, 
uma das debatedoras, criti-
cou a falta de  instrumentos 
que facilitem a aplicação 
da lei Maria da Penha, que 
completa 5 anos em 2012.

Para ela, a falta desses 
instrumentos, como casa- 
abrigo, profissionais treina-
dos, além do atendimento 
das ocorrências femininas 
em delegacias comuns, difi-
cultam a aplicação da lei.

Além de Iara, também 
participaram do debate Pau-
la Andrea Vial da Silva, 
coordenadora de Políticas 
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Além de ser maioria na plateia, mulheres também predominaram na mesa de debate 

Públicas para Mulheres da 
Secretaria da Cidadania; An-
drea Souza, da secretaria da 
mulher da FEM/CUT;  Ale-
xandre Ogussuku, presidente 
da OAB/Sorocaba;  Ruth de 
Oliveira Cortinove, diretora 
do Sindicato dos Metalúr-

gicos e o deputado estadual 
Hamilton Pereira (PT).

O vereador metalúrgico 
Izídio de Brito, do PT, tam-
bém prestigiou o evento, 
que terminou com um co-
quetel no salão de eventos 
do Sindicato.

As sedes dos metalúrgicos em 
Piedade e Araçariguama estão com 
inscrições abertas até o dia 21 para 
o debate “A Violência Contra a 
Mulher”. 

Em Araçariguama, o evento, 
que será seguido de um almo-
ço, será no dia 25. Em Piedade, 
o evento será no dia 30 à noite e, 
portanto, seguido de um jantar. 
Mais informações e incrições pe-
los telefones (15) 3344-2362, em 
Piedade, e (11) 4136-3840, em 
Araçariguama. 

Iperó
As mulheres de Iperó também 

participaram de um debate da vio-
lência contra a mulher na sede do 
Sindicato dos Metalúrgicos daque-
la cidade.  Mais de 150 pessoas 
participaram do evento, que con-
tou com Maria Madalena Pereira, 
do coletivo de mulheres da CUT; a 
professora Luzia Mafra; Maristela 
Monteiro, da comissão de direitos 
humanos da OAB/Sorocaba e Luiz 
Popst como debatedores.

Mulheres de Piedade e Araçariguama 
também vão debater sobre violência

Ruth Cortinove, diretora do Sindicato dos Metalúrgicos, durante evento em Iperó

A partir da próxima 
semana a arquiteta Sami-
ra Charabe de Godoi dará 
plantão todas às segun-
das-feiras na sede do Sin-
dicato, em Sorocaba, para 
orientar pessoas na regu-
larização de seus imóveis 
junto à Prefeitura e à Re-
ceita Federal.

Samira vai atender 
trabalhadores de todas as 
categorias com valor 50% 
abaixo do mercado. En-
tre os serviços oferecidos 
pela arquiteta estarão des-
membramento, regulari-
zação, plantas novas, am-
pliações e reformas, etc.

“Nossa intenção é aju-
dar as pessoas a resolver 
problemas relacionados 
aos seus imóveis com 
preço mais baixo que o 

Arquiteta vai 
oferecer serviços para

regularização de imóveis

de mercado. Às vezes são 
coisas simples, que aca-
bam se complicando com 
o passar do tempo por 
falta de orientação”, diz 
o dirigente sindical João 
Evangelista de Oliveira.

Serviços serão prestados às segundas- 
feiras na sede do Sindicato em Sorocaba


