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Milhares de trabalhadores se
reuniram na última quinta-feira, dia 21
de julho, para o Lançamento da Campanha Salarial do ramo. Na ocasião
também foi feita a entrega das pautas de reivindicações para as bancadas patronais da base.
O ato aconteceu em frente à
FIESP – Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo e foi organizado pela Federação dos Sindicatos
Metalúrgicos da CUT/SP (FEM –
CUT/SP).

Cerca de dois mil dirigentes dos
14 sindicatos metalúrgicos filiados
estiveram presentes, representando
250 mil trabalhadores de todo o Estado, além de dezenas de lideranças
sindicais, que enfatizaram as lutas
deste ano, o cenário econômico do
país, a importância da licença-maternidade de 180 dias e as críticas em
relação aos discursos de inflação feitos pelos meios de comunicação, que
enganam a população ao dizerem
que o aumento de salário pressiona

a inflação, sendo que, na verdade, a
valorização do salário significa uma
maior distribuição de renda e crescimento para o país.
No local, os dirigentes também
destacaram o valor da organização
sindical no local de trabalho, por meio
dos Comitês Sindicais (CSE), dando
o exemplo positivo dos 30 anos da
Comissão de Fábrica da Ford, de
São Bernardo do Campo.
As principais reivindicações dos
metalúrgicos neste ano são:
- Reposição integral da inflação;
- Aumento real no salário;
- Valorização nos pisos salariais;
- Licença-Maternidade de 180
dias;
- Ampliação nos direitos sociais;
- Organização Sindical no Local de Trabalho;
- Jornada de 40h semanais,

sem redução no salário.
A data-base da categoria está fixada em 1º de setembro e as rodadas de discussões terão início no mês
de agosto.
De forma geral, a Federação negocia com sete bancadas patronais,
divididas nos seguintes setores:
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); Grupo 9 (antigo G10 reúne os sindicatos patronais dos setores de lâmpadas, equipamentos
odontológicos, iluminação, material
bélico, entre outros).
No ano de 2010 o aumento real
obtido foi de 9%, o maior dos últimos
dez anos, com um índice de 4,4%, representando o dobro da inflação acumulada.

TRABALHADORES SALTENSES APROVAM PAUTA APRESENTADA
todos os grupos no mês de setembro,
inclusive o Grupo 10, ou seja, faremos
uma Campanha totalmente cheia, dialogando com todos e possibilitando
um maior poder de mobilização. Também devemos prestar muito atenção,
dentre os eixos que estão em pauta,
para a licença-maternidade de 180
dias e a valorização dos pisos, questões que entendemos que são muito
importantes de serem conquistadas”.
O presidente do Sindicato Ale-

Assembleia campanha salarial na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Salto

xandro Garcia Ribeiro também destacou em sua fala que, durante a
Campanha, o Sindicato estará sempre presente nas bases, informando
os trabalhadores sobre o desempenho das discussões e sobre qual será
o papel de cada um para o bom andamento das mesmas. Ao final,
Alexandro colocou em votação as
pautas apresentadas, as quais foram
aprovadas pelos trabalhadores presentes.
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Em assembleia realizada na sede
do Sindicato dos Metalúrgicos de
Salto, no dia 15 de julho, os trabalhadores aprovaram a pauta apresentada da Campanha Salarial.
Em seu discurso, o diretor do
Stimsalto e vice-presidente da FEM,
Marcos Aparecido Ferraz, agradeceu
a presença de todos e falou da importância da luta deste ano e da organização dos trabalhadores para a con-

quista dos resultados desejados.
“Quem dará o norte da nossa Campanha, além dos seminários, reuniões
e toda discussão realizada, será acima de tudo a mobilização dos trabalhadores”, disse ele.
Na oportunidade, Marcão também ressaltou as novidades e alguns
pontos importantes da Campanha em
2011. “Uma das coisas interessantes
para nós é que esse ano discutiremos

PAGAMENTO PIS:

TRABALHADORES MAIS UMA VEZ PROTESTAM NA
AUDILAB:

Confira as datas de pagamento e veja se você também tem direito!

Se medidas urgentes não forem tomadas, nova paralisação será feita

PÁGINA 03

PÁGINA 04

ACESSE: WWW.STIMSALTO.ORG..BR
ed01.p65

1

26/07/2011, 10:02

CAMINHANDO JUNTO
Nós, trabalhadores metalúrgicos, já
estamos mobilizados para a Campanha
Salarial 2011.
A partir de agora, realizaremos
assembleias periódicas nas portas das
fábricas, para que a categoria acompanhe o desenrolar das negociações, e
juntos possamos alcançar o almejado.
De acordo com os dados econômicos, a expectativa para este ano é de
reposição das perdas inflacionárias e
um bom aumento real. Mas, as empresas, por sua vez, alegam que sempre
trabalham no vermelho ou que a valorização do dólar não está favorável, e
assim por diante. Teremos então, que
ouvir cada desculpa, mas o importante
é que já estamos “vacinados” a tudo
isso, e como já dizia o famoso ditado “é
melhor ouvir do que ser surdo”, não é
mesmo?
Outros pontos importantes também
estão em discussão na Campanha deste
ano. Precisamos reforçar a luta pela redução da jornada de trabalho de 44 para
40 horas semanais, sem redução salarial; pelo combate às terceirizações, que
precarizam as relações de trabalho e
acabam criando uma subcategoria de
trabalhadores; pelo incentivo aos programas de qualificação e capacitação profissionais; pela manutenção de cláusulas sociais, como a que dá garantias ao
trabalhador acidentado, e pela ampliação da licença-maternidade de 120 dias
para 180 dias, importantíssima para a
construção de uma sociedade mais saudável e feliz.
Outro foco é a luta pelo reconhecimento e fortalecimento da organização
dos trabalhadores no local de trabalho,
por meio dos Comitês Sindicais de Empresa (CSEs). Já estamos inseridos
nesse modelo e queremos ampliá-los na
maioria das empresas, pois os Comitês
têm sido responsáveis pelo aumento do
diálogo social nos locais de trabalho e
pelo crescente estabelecimento de acordos e soluções de conflitos nas empresas.
Porém, acima de tudo o que foi dito,
o principal ponto da Campanha é o nosso poder de organização e mobilização
para que possamos, como em todos os
anos, conquistarmos bons acordos. Por
isso, o Sindicato convida todos os trabalhadores a estarem unidos e muito
atentos, pois é em nosso bolso que estão mexendo. Precisamos dessa união
para aumentarmos, cada vez mais, a
nossa fatia, que no momento é desleal.
Já dissemos, por exemplo, em outra
edição deste jornal, que daquilo que produzimos, a parte que nos cabe é de somente 16%, sem contar o caminhão de
impostos.
Vamos em frente então, caminhando sempre juntos e fortalecidos!

CLASSIFICADOS
Happy Infancy - Empresa voltada
à animação e recreação de eventos em
geral. Dispomos de palhaço, pintura facial, escultura em bexiga, cama elástica, tobogã, futebol de sabão, dentre outros.
Fone: (11) 4022-2669 / 9517-1126
Site: www.happyinfancy.com
Alugo: Casa na Praia - Gaivotas/
Itanhaém
Tratar com Toninho
Fone: (11) 9803-7573

DIRETORAS SE REÚNEM NO COLETIVO DAS MULHERES
METALÚRGICAS EM SÃO CARLOS
Créditos: Mídia Consulte

Diretoras reunidas no Coletivo em São Carlos

As diretoras do nosso Sindicato,
Magailda Silva Pereira e Márcia
Ferreira Ferro estiveram presentes no
Sindicato dos Metalúrgicos de São
Carlos e Região, durante reunião
mensal do Coletivo de Mulheres
Metalúrgicas da FEM-CUT (Federação dos Sindicatos Metalúrgicos da
CUT-SP).
O encontro teve como objetivo
principal a discussão das reivindicações adotadas na Campanha Salarial e entregues no último dia 21 à

FIESP, bem como um debate sobre a
saúde da mulher, com a presença da
convidada Drª. Carla Polido, médica
na área de ginecologia e obstetrícia.
Na oportunidade, o presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos de São
Carlos, Erick Silva falou sobre as
empresas que aderiram à LicençaMaternidade no município, enquanto
a coordenadora da Secretaria de
Políticas Sociais do Sindicato, Ilda
Olegário, ressaltou que “essa troca de
informações ocorridas nas reuniões

itinerantes da FEM-CUTSP é muito
importante”.
Além das diretoras saltenses,
também estiveram presentes na reunião, representantes dos sindicatos
de São Carlos, ABC, Monte Alto,
Taubaté e Sorocaba - TIRAR
O Coletivo de Mulheres é formado por diretoras dos sindicatos
filiados à Federação, que têm como
principal objetivo, compartilhar a realidade de cada base e assim discutirem e estarem organizadas para lutar

em prol da categoria.
A próxima reunião será no dia 04
de agosto, às 10h, no Sindicato dos
Metalúrgicos de Salto.
MARCHA DAS MARGARIDAS
As diretoras do nosso Sindicato
também participarão, nos dias 16 e
17 de agosto, da 4ª Marcha das Margaridas, que neste ano traz o lema
“Desenvolvimento sustentável com
justiça, autonomia, igualdade e liberdade”.
O encontro, organizado pela Confederação Nacional de Trabalhadores

na Agricultura (Contag), pretende reunir em Brasília 100 mil mulheres de
todo o país, em prol da conquista da
visibilidade, reconhecimento social e
político e cidadania plena.
O movimento se apoia em sete
eixos principais: biodiversidade e
democratização dos recursos naturais
– bens comuns; terra, água e agroecologia; soberania e segurança alimentar e nutricional; autonomia econômica, trabalho, emprego e renda;
saúde pública e direitos reprodutivos;
educação não sexista, sexualidade e

violência; e democracia, poder e participação política.
No último dia 13 de julho, dirigentes da Contag já entregaram ao governo Dilma, no Palácio do Planalto, um
documento com mais de 150 pontos reivindicados, que fazem parte dos
eixos do movimento do ano de
2011.
“A defesa da pauta da Marcha
das Margaridas é feita não apenas
para beneficiar as trabalhadoras rurais, mas, consequentemente, toda a sociedade”.

DIRETOR APRESENTA ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL AO PREFEITO
SALTENSE
Créditos: Divulgação feito da Estância Tu-

Vendo: Moto Honda CG 125 FAN KS
ano 2009, nova, 24 parcelas de
R$ 228,65. Necessário transferência da
dívida.
Falar com Júnior
Fone: (11) 7191-0334
Fone: (11) 7191-0334
DOA-SE: 04 filhotes de gato, sendo uma fêmea e três machos
Tratar com Flávio
Fone: (11) 9361-3073

Envie-nos seu anúncio
pelo e-mail:
contato@stimsalto.org.br

O diretor do nosso Sindicato e
também vereador saltense Willhes
Gomes da Silva se reuniu com o Pre-

rística de Salto, José
Geraldo Garcia para
falar sobre uma alternativa sustentável
para a cidade, voltada ao gerenciamento de resíduos de
demolição e construção - RDC.
A ideia surgiu
porque no último mês
de junho, Wilhes esteve presente no Instituto de Pesquisas
Tecnológicas – IPT,
em São Paulo, onde conheceu o processo de baixo custo.
Na oportunidade, o prefeito de

Salto se mostrou interessado pelo
assunto e solicitou mais informações
sobre o mesmo. “Até então a impressão que se tinha era que eu só apontava o problema que nossa cidade
enfrentava com os resíduos. Por isso fui buscar alternativas para também demonstrar soluções ao Poder
Executivo. O Prefeito se interessou
pelo assunto e já se prontificou a buscar soluções semelhantes para os resíduos daqui de Salto”, afirmou
Willhes.
Além da questão dos resíduos, o
Vereador discutiu outros assuntos
com o Chefe do Executivo, dentre eles
a construção de uma área de lazer no
Jardim Saltense e a construção da
escola municipal no Jardim Icaraí.
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NOVO JORNAL
FOLHA METALÚRGICA

Dentro de poucas semanas, os
trabalhadores terão uma surpresa.
Este jornal, Folha Metalúrgica, será

totalmente reformulado, trazendo novos espaços, visual e conteúdos.
Nosso propósito é o de focar ain-

da mais em divulgações referentes ao
dia-a-dia das empresas, bem como
informar, de forma ainda mais
abrangente, as dúvidas, solicitações,
reclamações e opiniões dos trabalhadores sobre diversos assuntos ligados ao meio sindical e ao mercado
de trabalho. Além disso, abriremos
também um novo canal de comunicação, direto e acessível com os mesmos.
Uma das principais novidades é
que a periodicidade do jornal também
será alterada, fazendo com que assim, as notícias mais importantes cheguem de forma rápida aos leitores.
Aguardem e participem! Afinal,
tudo isso será feito para vocês.

:: DELTA STAR
É impressionante como algumas
pessoas não têm noção do que dizem. Uma funcionária da empresa,
que trabalha no RH, em meio as negociações de PPR, fez comentários
ridículos, ofendendo os trabalhadores
e divulgando algumas possíveis
ações bruscas que a empresa tomaria. Tal comentário, se por um lado
pode desvalorizar totalmente a ação
desses trabalhadores, por outro pode
colocar uma imensa lenha na fogueira, deixando a empresa em maus lençóis, causando imensa revolta por
parte de todos. Está na hora dessa
pessoa pensar melhor antes de dizer
alguma coisa que pode fugir do controle e depois não ter condições de
arcar com as responsabilidades.

:: NIQUELBRAS

PAGAMENTO DO PIS
O Governo já deu início ao pagamento do PIS, que é um benefício anual, equivalente a um salário mínimo,
assegurado ao trabalhador.
Para receber, o trabalhador precisa: estar cadastrado no Programa
há pelo menos cinco anos; ter trabalhado pelo menos 30 dias no anobase, para empregador contribuinte
do PIS, tendo recebido, em média, até
dois salários mínimos mensais no

ano-base que for considerado para a
atribuição do benefício; ter sido informado corretamente na Relação Anual
de Informações Sociais (RAIS) do
ano-base considerado.
Para saber mais, consulte a tabela de pagamentos (abaixo) e dirija-se
até uma unidade da Caixa Econômica Federal ou acesse a página da
mesma na internet, pelo endereço
www.caixa.com.br.

SINTONIZE A TVT E
FIQUE POR DENTRO
DE TUDO!

Mantinda pela Fundação Sociedade, Comunicação, Cultura e Trabalho/Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC, a TVT (TV dos Trabalhadores)
é uma emissora que está no ar há
pouco mais de um ano.
Seus conteúdos são exclusivamente voltados a assuntos de interesse e defesa da classe trabalhadora e
dos movimentos sociais.
Dentre os diversos programas
periódicos, vale destacar o informativo diário “Seu Jornal”, que vai ao ar
às sete horas da noite; “A gente
disCUTe”, programa de entrevista semanal; “CUT em Ação”, exibido várias vezes durante a programação, com
vídeos sobre as campanhas de luta da
CUT; “Giro Sindical”, com reprodução
de programas produzidos pelas CUTs
estaduais e “Cutuque”, oportunidade
na qual pessoas fazem perguntas sobre temas diversos a dirigentes sindicais ou convidados especiais.
Participe da nossa programação!
Acesse também a TVT pela
internet, no endereço tvt.org.br!

JUNHO FOI UM EXCELENTE
MÊS PARA O TRABALHADOR
O mês de junho apresentou um
crescimento de 0,58% em relação ao
estoque de trabalhadores com carteira assinada, firmando-se como o segundo melhor na série histórica para
o mês.
Somente nesse período o Brasil
gerou mais de 215 mil postos de trabalho com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged).
Entre janeiro e junho foram criados 1.414.660 empregos celetistas,
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terceiro melhor resultado para o período na série de saldos semestrais.
“Temos um quadro muito positivo e continuamos com uma expansão
muito forte no Brasil, acreditando que
o país está tomando as medidas certas para manter a estabilidade econômica. Porém, temos que continuar atentos a esse processo, observando e tomando as medidas adequadas a cada mês”, disse o Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos
Lupi.

Em termos absolutos, os principais resultados foram registrados na
Agricultura, com geração de mais de
75.000 postos e crescimento de
4,60%. Os setores de Serviços e
Construção Civil foram responsáveis
pela criação de mais de 53.500 e
30.500 novos empregos celetistas,
respectivamente.
Entre as regiões, o melhor desempenho foi apresentado no Sudeste, com a abertura de mais de
124.000 empregos formais, seguido
do Nordeste, com quase 40.000.

26/07/2011, 10:02

Neste mês a Niquelbrás atrasou
o pagamento dos funcionários e a situação foi regularizada depois que o
Sindicato esteve na porta da empresa, realizando uma assembleia. Vamos ficar de olho para que essa empresa não siga o exemplo de algumas
outras!

EVITE
PREJUÍZOS COM
DINHEIRO FALSO

O Banco Central realizará no próximo dia 26 de julho, uma palestra
para orientar a população e os comerciantes sobre como reconhecer quais
são as verdadeiras notas do Real,
principalmente as recém lançadas
cédulas de R$ 50 e R$ 100.
Com o tema “Conheça o seu dinheiro”, a palestra será promovida
pela empresa saltense Arjowiggins
Security e ACIAS Salto - Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de
Salto, com o apoio da Prefeitura da
Estância Turística de Salto, e acontecerá das 19h às 21h na Sala Palma
de Ouro do Centro de Educação e
Cultura Anselmo Duarte.
A inscrição é gratuita e deve ser
feita até o dia 25 de julho, através do
e-mail acias@uol.com.br ou do telefone (11) 4028-0445 com Kátia. As vagas são limitadas.

AUDILAB: DE NOVO?
Créditos: KR Comunicação

Parece até brincadeira de mau
gosto, mas infelizmente não é. Mais
uma vez o Sindicato precisou ir à porta
da empresa AUDILAB INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE ALTO FALANTE
LTDA. por causa de atitudes erradas
tomadas pela mesma, em relação a
seus funcionários.
Há um tempo atrás, devido a elaboração de um inventário e paralisação da energia elétrica, a empresa
dispensou os trabalhadores do turno
da manhã. Agora, a Audilab quer des-

contar deles essas horas, fazendo
com que trabalhem em um sábado.
Ora, se a empresa, por não ter
serviço, por precisar fazer inventário,
por não ter energia elétrica, ou seja
por que for, dispensa seus trabalhadores, essa responsabilidade não pode ser jogada aos mesmos. Jamais
o funcionário, que só obedeceu a uma
ordem dada, tem o dever de pagar
por isso!
Como se não bastasse, aquelas

ASSEMBLEIA REALIZADA NA AUDILAB
famosas reclamações que já cansamos de ouvir em relação a essa empresa, tais como maus tratos e até atitudes que caracterizam assédio moral por parte de chefias, continuam a
acontecer.
Durante assembleia então, realizada no último dia 20 de julho, o diretor Trovilho manifestou sua indignação, por estar mais uma vez lutando
para que essa empresa aja conforme
determinação da lei. “É sempre o

mesmo motivo. A Audilab já perdeu totalmente a credibilidade interna e externa”, enfatizou.
Ao passar a palavra para o diretor do Sindicato, Alexandro Garcia
Ribeiro, ele finalizou seu discurso da
seguinte forma. “Se descontarem do
pessoal da manhã, nós pararemos
em todos os turnos, já que os demais
trabalhadores, de outros horários,
também se mostraram solidários e revoltados com a situação”.

NOVA DIRETORIA DO SINDICATO TOMA
POSSE EM SÃO BERNARDO
Os 271 diretores do Sindicato do
ABC, eleitos entre março e maio para
os 88 Comitês Sindicais de Empresa e o Comitê dos Aposentados, tomaram posse.
A cerimônia solene aconteceu
durante uma grande festa que reuniu
cerca de 10 mil pessoas, no Estância
Alto da Serra, em São Bernardo dos

Campos.
“O Brasil pode esperar muito dos
metalúrgicos do ABC. Faremos a luta com o compromisso de reforçar
a democracia e seguir lutando pela continuidade das transformações no País”, prometeu Sérgio Nobre,
presidente reeleito, durante o ato
de posse.

Sérgio Nobre e Barba na posse da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC
Handebol Feminino de Salto é campeão dos Jogos Regionais

RESULTADOS FINAIS DOS JOGOS
REGIONAIS 2011
Atletas saltenses de diversas
empresas da cidade participaram dos
55º Jogos Regionais da 8ª Região
Esportiva do Estado de São Paulo, na

cidade de Itapetininga. O desempenho dos mesmos foi excelente e em
algumas modalidades, foi de grande
destaque. Confira algumas delas:

Handebol feminino até 21 anos – 2ª divisão - classificação geral
1º lugar: Salto
Bocha Masculina - Livre - 1ª Divisão
Classificação Final - 1º Lugar: Salto
Natação - 100 metros nado livre – portadores de deficiência visual – 1ª etapa masculina – 2ª divisão
1º lugar: Diego Rodrigues da Silveira
2º lugar: Thiago R. da Silveira
50 metros nado costas – portadores de deficiência visual – 1ª
etapa masculina – 2ª divisão
1º lugar: Thiago Rodrigues da Silveira
50 metros nado costas – portadores de deficiência visual – 2ª
etapa masculina – 2ª divisão
1º lugar: Thiago R. da Silveira
2º Lugar: Diego Rodirgues da Silveira
Boxe Masculino (Modalidade Extra-oficial) – categoria até 69 kg
2º lugar: Erik Rodrigues Ramos
Taekwondo – feminino – 2ª divisão – individual acima de 67 kg
2º lugar: Mayara Silva
Voleibol feminino até 21 anos – 2ª divisão – classificação geral
2º lugar: Salto
Judô Masculino
Meio Leve: 3º lugar - Jean Claude de Oliveira
Médio: 3º lugar - Nilson Ferreira de Souza Jr

Crédito foto: Amanda Perobelli

LULA LANÇA SITE
NA INTERNET

AVISO:
OLIMPÍADAS DOS
TRABALHADORES
Acompanhe os desempenhos das empresas saltenses nessa
competição! Acesse: www.stimsalto.org.br e fique por dentro dos
últimos resultados!
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Foi lançado recentemente na internet um site do Instituto Cidadania,
que traz uma série de notícias, vídeos,
fotos e discursos referentes as ativi-
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dades e projetos do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, disponível no
endereço http://www.icidadania.org
O Instituto está sediado em São
Paulo e serviu de local para Lula discutir e elaborar diversas propostas de
políticas públicas antes de ser eleito
presidente em 2002. Agora, já fora da
presidência, Lula fundará no local um
Instituto com seu nome, voltado para
causas políticas e sociais do Brasil,
África e América Latina.
“O que queremos é mostrar como
fizemos as coisas no Brasil e, quem
sabe, adequando à realidade deles,
com a vontade cultural deles, com a
vontade política deles, isso possa ser
aplicado em outros países”, disse o
ex-presidente.

