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Sindicalistas, representantes de ONGs, do PT e de
grupos religiosos promoveram um ato no centro de Sorocaba, no último sábado, dia
14, para cobrar da prefeitura
municipal melhorias na saúde pública em Sorocaba.
Os manifestantes também
entregaram informativos à
população com suas reivindicações a respeito do tema.
Durante o ato, foi divulgado o abaixo-assinado que
deverá ser transformado
em projeto de lei de iniciativa popular em prol da
construção do primeiro hospital público municipal de
Sorocaba.
PÁG. 2

Foguinho

Passeata no centro cobra
melhorias na saúde pública

PIEDADE

PÁG. 4

Manifestantes se concentraram na praça frei Baraúna e em seguida foram até o centro da cidade; a ex-deputada federal Iara Bernardi também participou do ato.

Encontro no auditório dos metalúrgicos reuniu cinco centrais sindicais

Foguinho

Lideranças de várias centrais sindicais
se reuniram na sede do
Sindicato dos Metalúrgicos, no último dia 16,
para discutir providências contra algumas atitudes do Ministério Público do Trabalho, que
os sindicalistas classificam como perseguição
para enfraquecer o movimento sindical. PÁG. 3

Foguinho

Centrais sindicais questionam
atitudes de procuradores do MPT

Cláudio Miguel Ribeiro durante assembleia na porta da fábrica

São Bernardo aumenta orçamento
em R$ 700 mi com governo federal
O grande número de
parcerias com o governo federal fez o orçamento de São Bernardo
do Campo aumentar em
R$ 700 milhões, o equivalente 35% dos R$ 2 bi
que o município arrecada a cada ano. Somente
para a construção de um
hospital municipal, São
Bernardo conseguiu R$
80 milhões.
PÁG.2

Barros Monteiro
busca investidor

Diretores da empresa negam
que a fábrica está à venda, mas
admitem que buscam um parceiro para alavancar a produção, que está em baixa. PÁG. 3

Foguinho

Sindicalizados
terão desconto em
aulas de capoeira

Luiz Marinho (centro) esteve em Sorocaba no último dia 12

Festa do Trabalhador
deste ano será no Éden
As comemorações do 1º de
Maio deste ano serão no campo
do Atlético Brasil, no Éden, na
zona industrial. A programação,
que começa às 9h e se estenderá

até às 22h, contará com atrações
locais e com grupos de projeção
nacional, como Katinguelê e Art
Popular, além de brinquedos
para crianças.
PÁG. 4
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Saúde pública foi tema
de passeata no centro

Um prefeito
não é o
dono de uma
cidade, não.
Ele é apenas o
governante dela
por um tempo
caba ter cedido um terreno para que a escola
fosse construída.
Esse mesmo isolamento fez com a cidade
só começasse a ampliar
significativamente
o
número de vagas em
creche agora, em 2012,
último ano do governo
tucano, pois o prefeito
insistia em não aderir
ao programa ProInfância.
Também por falta
de diálogo, Sorocaba
deixou de trazer moradias para seus habitantes, fazendo com que
os preços dos aluguéis
disparassem, castigando a vida de milhares
de pessoas.
São Bernardo do
Campo, por exemplo,
cidade pouco maior
que Sorocaba, aumentou sua previsão orçamentária para 2013
em R$ 700 milhões, o
equivalente a 35% do
seu orçamento de R$ 2
bilhões devido às par-
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cerias com o governo
federal.
Somente para a
construção de um hospital municipal São
Bernardo conseguiu
R$ 80 milhões do
governo federal. Em
Sorocaba, o prefeito
ilhado já avisou que
não pretende construir
hospital municipal.
Lippi se isola e ignora as parcerias por
pura birra política.
Mas ele não tem esse
direito, pois sua birra
reflete em prejuízos
imensuráveis para a
população, principalmente aos menos favorecidos.
O prefeito de uma
cidade deve estar
atento a todas as possibilidades para ampliar o seu orçamento
e melhorar a qualidade de vida da sua população.
Um prefeito não
é o dono de uma cidade, não. Ele é apenas o governante dela
por um tempo e por
isso ele tem que estar
aberto ao diálogo com
todos: situação, oposição e sociedade.
Fazer da prefeitura
uma ilha é ignorar as
necessidades da população. É, também,
a revelação de que um
prefeito que age assim
está mais preocupado
consigo mesmo do
que com o povo que
ele governa.
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Passeata por melhorias na saúde pública também cobrou a construção do hospital municipal

Sindicalistas, representantes de ONGs,
associações e grupos
religiosos promoveram
uma passeata com panfletagem no centro de
Sorocaba, no último
sábado, dia 14, para
cobrar melhorias na
saúde pública no município.
Lideranças locais do
PT, como a ex-deputada federal Iara Bernardi
e os vereadores Izídio
de Brito e Francisco
França e o presidente
do partido, José Carlos
Triniti Pereira, partici-

param da manifestação.
“Pretendemos chamar a atenção da sociedade para quatro
temas: a defesa do Sistema Único de Saúde
[SUS]; a precariedade
da saúde de Sorocaba
nos hospitais e nas poucas unidades de bairros; a necessidade de
construção de um hospital municipal e nosso
apoio à Campanha da
Fraternidade, que este
ano trata justamente da saúde pública”,
afirmou o sindicalista
metalúrgico Tiago Al-

meida do Nascimento,
um dos coordenadores
da passeata.
Por volta das 10h,
o grupo, de aproximadamente 50 pessoas,
se concentrou na praça
Frei Baraúna e caminhou de forma pacífica
pelas ruas do Centro
até o calçadão Doutor
Braguinha, onde distribuíram material informativo aos consumidores e lojistas.
O ato terminou com
uma missa em prol da
saúde ao meio-dia, na
Catedral de Sorocaba.

São Bernardo aumenta
orçamento em 35% com
convênios do governo federal
A prefeitura de São
Bernardo do Campo,
na grande São Paulo,
administrada pelo exsindicalista Luiz Marinho (PT), aumentou
sua previsão orçamentária para 2013 em
35% devido às parcerias que fez com o governo federal.
Além dos R$ 2 bilhões de recursos próprios, a prefeitura terá
mais R$ 700 milhões
em convênios para a
educação, saúde, moradia, esporte, cultura
“e diversas outras áreas”, disse Marinho no
último dia 12, durante
visita a Sorocaba.
Marinho veio à cidade proferir a palestra “Os municípios e
os programas do governo federal”, que

Foguinho

No Rio de Janeiro o termo Ilha do
Governador nomeia
um conjunto de 15
bairros localizados a
leste da Baía de Guanabara, zona norte da
cidade. Em Sorocaba
o termo pode ser empregado ao Palácio do
Tropeiro, de onde o
tucano Vitor Lippi, literalmente ilhado pelo
lago do Paço, governa
a cidade.
O governo municipal tem se especializado em não-dialogar
com a sociedade e,
principalmente com o
governo federal. Um
bom exemplo de falta de diálogo do atual
governo foi a derrubada do prédio da primeira creche da cidade, na vila Hortênsia,
na calada da noite da
última terça-feira, sem
dar ouvidos aos apelos
da população.
Mas o isolamento
mais perverso do prefeito de Sorocaba foi
mesmo o que ele estabeleceu com o governo federal. Em quase
oito anos de governo,
Lippi deixou passar
uma série de oportunidade para buscar recursos federais para a
infraestrutura do município.
É por culpa deste
isolamento que o município não tem uma
escola técnica federal,
já que bastava Soro-

Foguinho

A ilha do governador

Luiz Marinho, prefeito de São Bernardo, esteve em Sorocaba no dia 12

aconteceu na sede do
Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba.
Somente para a
construção de um
hospital municipal, a
prefeitura de São Bernardo, cidade com 765
mil habitantes, já captou R$ 80 milhões do
governo federal.
“Sorocaba poderia
seguir esse exemplo e
elevar sua capacidade
de investimento, mas
infelizmente o nosso

prefeito não tem essa
vontade política”, critica o vereador metalúrgico Izídio de Brito
(PT), que tenta viabilizar, agora via apoio
a um abaixo-assinado,
a construção de um
hospital municipal em
Sorocaba.
Sorocaba, com 600
mil habitantes, tem um
orçamento estimado
em R$ 1,7 bilhão, mas
poucos convênios com
o governo federal.
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Lideranças de centrais
sindicais reuniram-se, na
segunda-feira, 16, no Sindicato dos Metalúrgicos, para
discutir providências contra
medidas que alguns procuradores do Trabalho vêm
adotando e que, segundo
sindicalistas, tem o objetivo
de enfraquecer a organização dos trabalhadores.
Segundo as centrais,
vários sindicatos da região têm sido multados
pelo Ministério Público do
Trabalho (MPT) devido à
aplicação de taxas sindicais
previstas em Convenções
Coletivas.
Os sindicalistas reclamam que os procuradores
ignoram decisões de assembleias, de acordos coletivos
e até de termos assinados
com o próprio MPT para
perseguir sindicatos.
Para as centrais, esses
procuradores estariam mais
empenhados em promover
o desmonte de sindicatos

Foguinho

Centrais denunciam abusos
de procuradores do MPT

Ademilson Terto da Silva (em pé), presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, durante reunião com sindicalistas de diversas categorias

de trabalhadores do que em
apurar e penalizar irregularidades cometidas por empresas.

existe o quarto poder, que
alguns procuradores tentam
exercer
indevidamente”,
afirmou o deputado estadual
Hamilton Pereira (PT).
O gerente regional do
trabalho, Vitório José Cattai, que representa o Ministério do Trabalho na região,
também declarou apoio aos
sindicatos.
Os sindicalistas vão re-

Três Poderes
“Na Constituição brasileira, pela qual os trabalhadores lutaram para que
fosse democrática, existem
três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Não

lacionar os casos de abusos
e levá-los ao Conselho Nacional de Justiça e ao Congresso Nacional.
Participaram da reunião,
organizada pelo Conselho
Sindical Regional de Sorocaba, representantes da
CUT, CTB, Força Sindical,
UGT e CSP, além de sindicatos e federações de diversas categorias profissionais.

Barros Monteiro nega venda,
mas assume que busca parceria
Foguinho

No encontro, os representantes da
empresa assumiram o compromisso
de nos próximos dias reunir os trabalhadores para explicar a eles como
seria a parceria que a empresa busca.
Eles disseram, também, que não
há, até o momento, nenhuma nego-

Trabalhadores
param na Ibrav
Os trabalhadores da Ibrav,
fabricante de válvulas industriais para a Petrobras instalada em Iperó, paralisaram a
produção na última segundafeira, dia 16, para reivindicar
o pagamento da segunda parcela do PPR de 2011.
Na terça-feira, 17, após
negociação com a empresa,
que se comprometeu em fazer o pagamento do benefício
no próximo dia 30, os cerca
de 70 metalúrgicos voltaram
ao trabalho.

Plenária
da Tecsis
O Sindicato dos Metalúrgicos promove no próximo
dia 22, na sede de Sorocaba,
uma plenária com os metalúrgicos de todas as plantas
da Tecsis.
Além da discussão dos
problemas na empresa e os
respectivos encaminhamentos, haverá também uma explanação sobre a conjuntura
do mercado atual, principalmente da produção de energia eólica.
“A participação de todos
é de extrema importância”,
diz o sindicalista Valdeci
Henrique da Silva, o Verdinho.

Congressos
da CUT

Empresa se comprometeu em fazer reunião com os trabalhadores nos próximos dias para explicar a eles sobre eventuais parcerias empresariais

Representantes da fundição Barros Monteiro, em reunião na sede
do Sindicato na quarta-feira, 18, negaram que a empresa esteja à venda.
Eles assumiram, porém, que buscam
parceria com um investidor para alavancar a produção, que está em baixa.

NOTAS

ciação em andamento.
A Barros Monteiro, instalada às
margens da avenida comendador Pereira Inácio [Sorocaba/Votorantim],
emprega aproximadamente 100 trabalhadores e seu principal produto é
o trilho de trem.

Vinte integrantes da diretoria dos metalúrgicos de Sorocaba e região – entre eles
cinco mulheres – foram eleitos na última sexta-feira, dia
13, como delegados e delegadas que irão participar do
13º Congresso Estadual da
CUT (CECUT), que acontecerá entre 16 e 19 de maio,
em Serra Negra.
Do mesmo grupo, 13 ainda foram eleitos para participar do CONCUT(Congresso
Nacional da CUT), que será
realizado em São Paulo entre
os dias 9 e 13 de junho.
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NOTAS

Sindicato
faz 58 anos

Dia do Trabalhador
este ano será no Éden
Eliana de Lima, Negritude Júnior, Katinguelê e Art Popular
serão algumas das atrações do evento

Regularização
fundiária
A arquiteta Samira Charabe dá plantão todas as segundas e quintas-feiras na sede do
Sindicato, em Sorocaba, para
orientar pessoas sobre desmembramento de terrenos,
plantas novas ou de reformas
e diversos outros assuntos relacionados a imóveis.
A parceria com a arquiteta garante aos trabalhadores
serviços até 50% abaixo do
valor do mercado.
Mais informações pelo telefone 3334-5416.

Festa do Trabalhador da CUT e do Sindicato dos Metalúrgicos será no campo do Atlético Brasil, no Éden, durante todo o dia 1º de maio

O 1º de Maio da CUT e
do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba este ano
será no campo do Atlético
Brasil Futebol Clube, no
Éden. A festa, que vai durar
o dia todo, inclui shows com
músicos da região e artistas
de projeção nacional, além
de brinquedos e brincadeiras
para crianças. Tudo gratuito.
Inicialmente a CUT pretendia realizar o 1º de Maio

no Parque da Vila Formosa,
mesmo local do ano passado, mas a Polícia Militar vetou o evento alegando questões de segurança.
“Mas conseguimos encontrar a tempo um local ótimo, seguro e espaçoso, que
é o campo no Éden. Contamos com um grande público
este ano”, afirma Evanildo
Amâncio, o Miúdo, coordenador da subsede da CUT.

Horários
A festa do 1º de Maio vai
começar às 9h, com apresentação de músicos locais
de MPB e muitas atrações
para crianças, como brinquedos infláveis, Boneco
Zequinha e pintura facial.
No período da tarde, os
destaques serão as bandas
locais de rock e apresentações de B-Boys.
Das 17h às 22h, vão se

Campanha pelo hospital coleta
assinaturas nas fábricas
Foguinho

O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região
completou no dia 12 de abril
58 anos de história.
A data marca a autorização do governo federal, em
1954, para que a então Associação dos Metalúrgicos, que
existia desde 1946, se tornasse um sindicato de classe.
Hoje o Sindicato representa 45 mil metalúrgicos
em Sorocaba e outros 13 municípios e conta com quatro
sedes: Sorocaba, Iperó, Araçariguama e Piedade, além
de um clube de campo, em
Sorocaba, e uma colônia de
férias em Ilha Comprida.

Imposto
de Renda
O Sindicato dos Metalúrgicos e a Associação dos
Metalúrgicos Aposentados
(Amaso) estão prestando serviço de preenchimento da declaração de imposto de renda
(IR) até 26 de abril. A taxa é
de R$ 10 para sócios do Sindicato ou da Amaso.
A declaração é feita na
sede da Amaso, que funciona em prédio anexo. Mais
informações pelo (15) 33345404; 3334-5400.

Para aderir ao abaixo-assinado é preciso ser eleitor de Sorocaba e saber o número do título

A equipe de coleta de
assinaturas em prol do Hospital Municipal de Sorocaba esteve, na manhã desta
terça-feira, 17, em frente às
fábricas metalúrgicas Metalac e Sibrol, além da empresa química Icner, para pedir
a adesão dos trabalhadores.
As três indústrias ficam na
zona norte da cidade.

O vereador Izídio de Brito (PT), que vem lutando, há
um ano, pela implantação
do hospital, participou da
coleta na Metalac, fábrica
na qual ele é representante
sindical.
Desde o início de março,
o Sindicato dos Metalúrgicos coordena uma campanha
para obter 25 mil assinaturas

de eleitores sorocabanos e
entrar com um projeto de
lei de iniciativa popular na
Câmara, a fim de garantir a
construção do hospital.
Até esta terça-feira, a
campanha já tinha conseguido 17 mil assinaturas.
Mais informações www.
smetal.org.br/hospitamunicipal

revezar no palco as atrações
musicais Eliana de Lima,
Negritude Júnior, Katinguelê e Art Popular.
O Atlético Brasil, no
Éden, fica na rua José Raimundo de Andrade, 650,
paralela à avenida Independência.
O local é fechado e terá
segurança e atendimento médico para eventuais
emergências.

Sede de Piedade
vai oferecer aulas
de capoeira
Uma parceria entre o
Sindicato e uma franquia
do grupo Capoeira Brasil
vai oferecer aulas de capoeiras com 50% de desconto para os metalúrgicos
sindicalizados e seus dependentes, em Piedade.
As aulas, que começam
a partir do dia 2 de maio,
acontecerão em três períodos: manhã, tarde e noite
nas terças, quartas e quintas-feiras.
Para os sindicalizados
e dependentes a taxa de
inscrição custa R$ 25 e a
mensalidade, R$ 15. Para
não-sócios do Sindicato a
inscrição custa R$ 40 e a
mensalidade R$ 30.
Podem se inscrever
pessoas de ambos os sexos com idade mínima de
7 anos.
Mais informações pelo
telefone (15) 3334-2362.

