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Depois do ato de lançamento da Campanha Salarial deste ano, realizado no dia 11 de julho, as rodadas de negociação tiveram início.
A primeira delas aconteceu entre a Federação dos
Sindicatos Metalúrgicos da CUT/SP (FEMCUT/SP) e a bancada patronal do Grupo 8, no último dia 04 de agosto, quinta-feira, na sede do Sindicato Nacional das Indústrias de Trefilação (Sicetel), localizada no prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP).
Reivindicações: Neste ano, as pautas das principais reivindicações da Campanha são as seguintes:
Reposição integral da inflação; Aumento real no salário; Valorização nos pisos salariais; Licença-Maternidade de 180 dias; Organização Sindical no Local de Trabalho e Jornada de 40h semanais, sem redução no salário.
Além disso, a ampliação dos direitos sociais também será destaque em 2011, com a luta pelo respeito
às leis de cotas e acessibilidade.
De acordo com informações transmitidas pela
Federação, a Lei de Cotas (Lei 8.213/91), por exem-

plo, que prevê que empresas com mais de 100 empregados destinem de 2% a 5% de suas vagas para
pessoas com deficiência, e a qual completou neste
mês de julho 20 anos de vigência no país, ainda caminha lentamente e não é cumprida pela maioria dos
empresários, inclusive no ramo metalúrgico, que inclui o trabalhador acidentado/portador de doença
profissional na lei de cotas, como forma de se livrar
da multa, estimada em R$ 1.195,13 para cada vaga
não ocupada.
Negociação: A FEM-CUT/SP reúne 14 sindicatos filiados e negocia com sete bancadas patronais,
dos setores das Montadoras (ABC paulista, Taubaté
e São Carlos); Fundição; Estamparia; Grupo 2 (máquinas e eletrônicos); Grupo 3 (autopeças, forjaria,
parafusos); Grupo 8 (trefilação, laminação de metais
ferrosos; refrigeração, equipamentos ferroviários,
rodoviários entre outros) e Grupo 9 (antigo G10 reúne os sindicatos patronais dos setores de lâmpadas, equipamentos odontológicos, iluminação, material bélico entre outros).
A data-base da categoria é 1º de setembro.
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..:: EDITORIAL ::..
MUDANÇAS EM NOSSO JORNAL
Mais uma vez o Sindicato dos Metalúrgicos
chega até vocês, trabalhadores, de uma forma diferenciada.
Nosso jornal periódico de notícias mudou e a
partir de agora, traz novo formato, visual e conteúdo.
Seu tamanho está menor para que sua leitura
fique mais agradável, assim como seu manuseio, e ele
possa ser levado com facilidade para qualquer lugar.
Embora seu conteúdo seja o mesmo, em sua
maioria, a distribuição das matérias nas páginas também está diferente, com textos menores e mais atrativos.
A periodicidade do informativo também sofrerá alterações. A entrega do mesmo continuará sendo realizada quinzenalmente, porém em dias fixos do
mês, sempre que possível. Essas datas estão sendo analisadas e em breve serão divulgadas.
O mais importante porém, em toda essa mudança, e o que fazemos questão de novamente ressaltar, é que nada terá resultado positivo sem a colaboração de vocês. Por isso, participem de nossas publicações, dando sugestões de conteúdos, informando o que ocorre em sua empresa, escrevendo
suas dúvidas para respondermos e publicarmos tais
informações. Acima de tudo, participem do espaço
que foi feito para vocês: a Voz do Trabalhador (veja
novidade sobre esse espaço na página 4). Só assim vocês poderão conhecer o que ocorre uns com os outros, comparar a realidade de diversas empresas, ficarem informados sobre o setor e o que pode lhes beneficiar ou lhes prejudicar.
Esperamos então, que mais uma vez todas essas mudanças agradem a vocês e possibilitem ainda
mais nosso diálogo e força, em prol dos interesses da
nossa categoria. Afinal, a comunicação é nossa melhor arma.

..:: EXPEDIENTE ::..
Informativo Quinzenal do Sindicato dos Metalúrgicos de
Salto - www.stimsalto.org.br - contato@stimsalto.org.br
Sede: Rua Antonio Vendramini, 258, Vila Teixeira
Salto/SP Fone/Fax: (11) 4602-7600
Diretor responsável: Alexandro Garcia Ribeiro
Secretaria de Imprensa: Aparecido Duarte, Claudemir
Trovilho, Marcos Aparecido Ferraz
Redação e Diagramação: KR Comunicação Integrada
www.krcomunicacao.com.br
contato@krcomunicacao.com.br Impressão: Gráfica Periscópio - Tiragem: 4500 Exemplares
Distribuição: Dirigida
“O conteúdo dos textos aqui divulgados reflete a opinião e
ponto de vista do
Sindicato dos Metalúrgicos de Salto”.
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..:: NOSSO SINDICATO ::..
..:: ALGUMAS EMPRESAS AINDA NÃO FECHARAM PPR
Algumas empresas saltenses ainda não
fecharam o PPR – Programa de Participação nos Resultados - com seus trabalhadores.
A maioria delas
Crédito: KR Comunicação
afirma que essa demora
acontece porque está
operando no “vermelho”, com muitas dificuldades financeiras. O
que é de se estranhar
porém, é que ninguém
sobrevive trabalhando
no vermelho. Portanto,
os lucros estão presentes e se existem, é direito dos trabalhadores
receberem a parte que
lhes compete.
Nessa semana diversas assembleias sobre o assunto foram realizadas. Na Altena Brasil Iluminação Ltda. e na Metrocable Ind. e Com. Ltda. a

proposta foi aprovada pelos trabalhadores. Parabéns
companheiros pela conquista!
MMS – Uma assembleia também foi realizada
na empresa M.M.S
Multiaços Metais
Ltda., na última terçafeira, dia 02 de agosto.
Na ocasião os dirigentes explicaram aos trabalhadores que o PPR
da empresa está atrasado porque os diretores
da mesma não compareceram nas duas reuniões agendadas com o
Assembleia na MMS
Sindicato, para negociação sobre o assunto.
Além disso, a assembleia também falou sobre a falta
de motivação dos trabalhadores dessa empresa, devido a ausência de uma política de cargos e salários,
problemas de transporte e pagamentos achatados.

..:: SINDICATO ABRIRÁ NOVAS INSCRIÇÕES GRATUITAS PARA CURSO DE
INFORMÁTICA
O período para as novas inscrições dos cursos
de Informática do Sindicato está próximo.
Entre os dias 22 e 25 de agosto, os trabalhadores metalúrgicos associados poderão se inscrever
para o curso de Noções Básicas ou de Formação,
enquanto no dia 26 será a vez da população em geral.
O conteúdo das aulas de Noções Básicas é
voltado a iniciantes, com o ensino de digitação, Word

e Internet, enquanto as de Formação são adequadas
para pessoas que querem aprimorar o uso e o
conhecimento que já possuem na área.
Todos os cursos são oferecidos gratuitamente
pelo Sindicato, e já auxiliaram centenas de trabalhadores saltenses a conquistarem novas vagas no
mercado.
Participe!

..:: SINDICATO ELEGE DELEGADO PARA PLENÁRIA ESTATUTÁRIA
Crédito: KR Comunicação

Nos próximos dias 24, 25 e 26 de agosto, a
CUT/SP realizará a 13ª Plenária Estatutária, que tem
o objetivo de avaliar o mandato feito há pouco mais
de dois anos por Adi dos Santos Lima, bem co-

mo proporcionar a discussão sobre conjunturas
estaduais e nacionais e sobre qual modelo de
desenvolvimento é fundamental para todo o Estado.
Para eleger o diretor que representará o
Sindicato dos Metalúrgicos de Salto nesse evento,
uma votação foi feita no último dia 29 de julho, com a
presença de trabalhadores, dirigentes e do Coordenador da Subsede da CUT de Sorocaba e Região,
Evanildo Amancio - Miúdo (foto). Na oportunidade,
Merson Damato foi eleito.
Cerca de 300 dirigentes dos sindicatos filiados
à CUT, no Estado de São Paulo, participarão da
Plenária, que acontecerá na cidade de Guarulhos.
Daqui a pouco mais de um mês, em setembro
deste ano, será a vez da Plenária Nacional.

www.stimsalto.org.br

www.stimsalto.org.br

www.stimsalto.org.br

www.stimsalto.org.br

www.stimsalto.org.br

www.stimsalto.org.br

www.stimsalto.org.br

www.stimsalto.org.br
03

..:: SINDICATO CIDADÃO ::..

..:: PREMIAÇÃO DA OLIMPÍADA DO
TRABALHADOR SALTENSE

..:: DIRETOR É ESCOLHIDO PARA
IMPORTANTE EVENTO
Aconteceu no dia 28 de julho, a Pré-Conferência Regional da Saúde, em Sorocaba.
Na oportunidade, o nosso companheiro e
diretor da Secretaria de Inclusão Social, Valter Luiz,
esteve presente na função de delegado pela cidade de
Salto.
Após as discussões sobre saúde, feitas pelas 15
cidades da região, resultando em várias propostas
para o Estado e Federação, Valter foi eleito delegado
para a Estadual, que acontecerá de 30 de agosto a 02
de setembro deste ano.

Valter e Silmara, delegados por Salto.

..:: LEI DE COTAS COMPLETA 20 ANOS
A “Lei de Cotas”- 8213/1991 comemorou no
dia 24 de julho seu vigésimo aniversário, e São Paulo
marcou essa importante data com o Seminário “Lei
de Cotas 20 anos: Chegamos ao fim, ou não?”
realizado no dia 22 de julho.
A mobilização reuniu cerca de 700 pessoas,
dentre elas os principais dirigentes públicos paulistas,
e foi uma iniciativa conjunta entre Superintendência
Regional do Ministério do Trabalho e Emprego de
São Paulo, Secretaria de Estado dos Direitos da
Pessoa com Deficiência, Espaço da Cidadania
(coordenado por Carlos Clemente) e vários parceiros
que lutam pela inclusão, como entidades, empresas,
sindicatos, escolas e diversos órgãos.

Atualmente apenas 25% da Lei é cumprida no
país. Mesmo assim, o Estado de São Paulo se
destacou por superar 46%, bem como algumas
regiões, como Osasco, ultrapassaram 63%, utilizando
tais resultados como motivo de muito orgulho.
“Ao garantir o trabalho e a oportunidade de
emprego à pessoa com deficiência, somos nós,
sociedade, que saimos vencedores e materializamos os direitos, que têm grande significado no
avanço do processo civilizatório. Não se trata de levar
pessoa com deficiência para o mercado, mas sim de
trazer o mercado para essas pessoas, afinal ele existe para servir as pessoas e não o contrário”, disse
Valter, diretor do STIMSALTO.

A Metalcoop foi uma das três equipes mais
bem colocadas na Olimpíada do Trabalhador Saltense deste ano.
Por isso, a empresa recebeu na manhã do dia
28 de julho, um troféu das mãos do Secretário de Esportes e Lazer, Jair Vieira Hernandez (foto).
Com a terceira colocação geral, a Metalcoop
foi seguida pela Guarda Civil Municipal, que ficou
com a medalha de prata, e pela Lojas Cem, que ficou
com o ouro.
A Olimpíada do Trabalhador Saltense é
realizada pela Prefeitura da Estância Turística de
Salto, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.

..:: SAÚDE ::..
CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO

..:: FIQUE ATENTO! ::..
..:: DIA NACIONAL DA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO
Na data de 27 de julho, comemorou-se o Dia
Nacional da Prevenção de Acidentes de Trabalho.
Porém, ao invés de festejos, esse dia foi
marcado por muita reflexão já que, embora o Brasil
tenha sido o primeiro país a ter um serviço
obrigatório de segurança e medicina do trabalho em
empresas com mais de 100 funcionários, ele também
é o país onde o número de acidentes dessa natureza é
muito preocupante.
De acordo com dados oficiais da Previdência
Social, divulgados pela FEM-CUT/SP, somente em
2009 foram registrados 723,5 mil acidentes, sendo
que quase 2,5 mil terminaram em mortes,

significando uma média de quase sete mortes por dia.
Com tudo isso, os gastos do governo com
auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadorias
por invalidez chegam a mais de R$ 11 bilhões por
ano.
Nesse cenário, são necessárias ações de
combate. Um dos exemplos no ramo metalúrgico
cutista foi a assinatura da Convenção Coletiva de
Melhorias nas Condições de Trabalho em Prensas e
Equipamentos (CCTP), formada entre FEMCUT/SP e FIESP. O próximo passo é negociar com
as demais bancadas, durante a Campanha Salarial
deste ano, para que também façam parte do acordo.

A 2ª fase da Campanha de Multivacinação, que
previne contra a Paralisia Infantil, será realizada em
Salto no dia 13 de agosto, em postos fixos e volantes.
Todas as crianças que tiverem 5 anos
incompletos, ou seja, de 0 a 4 anos, 11 meses e 29 dias
de idade, deverão receber a vacina. Além disso,
também serão oferecidas as demais vacinas em
atraso: SCR (sarampo, caxumba e rubéola), DPT (difteria, tétano e coqueluche), Hepatite B, Tetravalente,
Rotavírus, Pneumocócica, Meningocócica e Dupla
Adulto.
Para serem vacinadas, as crianças deverão
comparecer às Unidades Básicas de Saúde sempre acompanhadas por um adulto responsável, e levar a
carteira de vacinação.

www.stimsalto.org.br www.stimsalto.org.br www.stimsalto.org.br www.stimsalto.org.br www.stimsalto.org.br www.stimsalto.org.br www.stimsalto.org.br www.stimsalto.org.br

..:: QUALIFICAÇÃO ::..
..:: VOZ DO TRABALHADOR ::..

THERMOID
A empresa estará de férias coletivas entre os
dias 08 e 21 de agosto, alegando que o mercado não
está favorável, o que prejudica as vendas. Será?
Vamos ficar de olho!

NOVIDADE:
CAIXA DE OPINIÕES!
A partir de agora, os trabalhadores que
desejarem participar deste espaço, também poderão
deixar seu recado, por escrito e sem necessidade de
identificação, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos
de Salto, em uma caixa de opiniões instalada no
balcão de entrada. Participem! Informem o que
ocorre em sua empresa e lembrem-se que a comunicação é a nossa melhor arma. Contamos com vocês!

CURSOS PROFISSIONALIZANTES TEM A MAIOR
PROCURA DOS ÚLTIMOS ANOS
Em parceria com o SESI, o Sindicato dos
Metalúrgicos de Salto oferece desde 2004, aulas do
Ensino Fundamental e Ensino Médio direcionadas a
adultos.
Essas aulas, que podem ser frequentadas por

..:: ANIVERSARIANTE ::..

04

trabalhadores e por toda população saltense, são
oferecidas por profissionais renomados e em
ambiente aconchegante e adequado.
Por isso, a procura dos candidatos interessados
é cada vez maior.
Na última semana essa procura foi tão grande
que a recepção do Sindicato ficou lotada, e um
sorteio precisou ser feito para a escolha dos
contemplados.
Para o Ensino Médio, por exemplo, o número
total de vagas disponíveis, para o período da manhã,
tarde e noite era 27, enquanto o número de
interessados era de 146, muito além do ofertado e
esperado.
Mesmo assim, o Sindicato incentiva aos que
tentaram e não conseguiram ser sorteados, que não
desistam e fiquem atentos às próximas inscrições. O
Sindicato também elogia e parabeniza a todos pela
força de vontade e iniciativa!

Wilhes Gomes da Silva
18/08

..:: STIMSALTO SEDIA REUNIÃO DO COLETIVO DAS TRABALHADORAS METALÚRGICAS ::..

A reunião do Coletivo das Trabalhadoras
Metalúrgicas, realizada pela Secretaria da Mulher da
FEM-CUT/SP, aconteceu no dia 4 de agosto e teve

como sede o Sindicato dos Metalúrgicos de Salto. No
encontro estiveram presentes cerca de vinte
mulheres, representantes dos sindicatos do ABC,
Sorocaba, Taubaté, São Paulo, São Carlos e da
Federação, como a diretora Andréa Ferreira Sousa.
Todo mês o Coletivo se reúne e, a partir de
agora, um novo sistema está sendo implantado para
que esses encontros sejam itinerantes. “Assim é
possível conhecer a realidade de cada sindicato”, disse a diretora do STIMSALTO, Magailda Silva Pereira.
A abertura da reunião ficou por conta de uma
palestra sobre Políticas Públicas para Mulheres,
ministrada pela funcionária do Sindicato saltense,
Zuleide, que ressaltou a necessidade de união entre as
mulheres e a importância das mesmas se manterem
bem informadas. “O que nós sabemos, diante do que
temos para aprender, é apenas uma gota no oceano”,
concluiu Zuleide.
Um dos principais pontos da pauta foi a
participação das metalúrgicas na 4ª Marcha das
Margaridas, que acontecerá nos dias 16 e 17, em
Brasília. O objetivo do grupo é a lotação de um
ônibus, com mulheres representantes dos sindicatos
de todo o estado de São Paulo. Assuntos como o
curso de Formação de Formadores (FF) – CNM,
informes coletivos e encaminhamentos também
foram discutidos durante a reunião.

