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SINDICALIZAÇÃO PESQUISA

Sindicato inicia Campanha de Sindicalização com bom número de
cadastros

Pesquisa mostra perfil do metalúrgico no
estado de São Paulo

PÁGINA 02 PÁGINA 04

No próximo dia 28 de maio, o Sin-
dicato realizará um ato festivo para
comemorar a posse da nova direto-
ria eleita nas últimas eleições. Na
ocasião, também será comemorado
o Dia do Trabalhador.

O evento, que terá início a partir
das 18h, será animado pela banda
saltense  Cascata e acontecerá na

própria sede, localizada na rua Antô-
nio Vendramini, 258, Vila Teixeira, pró-
xima a Rodoviária.

Todos os associados e depen-
dentes estão convidados a participa-
rem dessa grande comemora-
ção.

Os convites estarão à disposição
a partir do dia 18 de maio, e poderão

ser retirados somente no Sindicato.

Em Salto:
Em Salto, as comemorações do

1º de Maio, aconteceram durante todo
o dia, com festa no Parque do Lago,
missa campal, passeio ciclístico, sor-
teio de brindes e apresentações ar-
tísticas.

Além disso, outras atividades gra-
tuitas, tais como corte de cabelo e
massagem terapêutica, também es-
tiveram disponíveis aos trabalhado-
res.

A Festa foi organizada pelo Co-
mitê Sindical de Salto, com o apoio
da Prefeitura da Estância Turística da
cidade.

8º Cong8º Cong8º Cong8º Cong8º Congrrrrresso da CNM/CUTesso da CNM/CUTesso da CNM/CUTesso da CNM/CUTesso da CNM/CUT

Teve início na semana passada,
entre os dias 27 e 29 de abril, o 8º
Congresso dos Metalúrgicos da CNM/
CUT.

Com o slogan "Organização Sin-
dical e Desenvolvimento Sustentável",
o evento aconteceu no Caesar Park
Guarulhos e contou com a presença
de cerca de 500 delegados e delega-
das, dentre eles, Marcos Aparecido
Ferraz, João Batista Penariol,
Magailda da Silva Pereira, Vagner
Lúcio e Márcia Ferreira Ferro, direto-
res do Sindicato dos Metalúrgicos de
Salto.

Os principais temas de debates
foram a tarefa histórica dos
metalúrgicos e metalúrgicas nas
transformações da sociedade; as pro-
postas para um modelo de desenvol-
vimento sustentável, com novas for-
mas de produção e consumo; a redu-
ção da jornada de trabalho para 40
horas semanais e a consolidação de
um Contrato Coletivo Nacional de Tra-
balho.

O encontro, que também contou

com a presença de delegados e de-
legadas internacionais, do Canadá,
Suécia, Alemanha, Itália, França e
EUA, marcou ainda a despedida do
presidente da CNM/CUT, Carlos Gra-
na, que foi eleito deputado estadual
nas últimas eleições, bem como a vi-
tória de Paulo Cayres, que ocupará o
seu lugar.

No último dia do evento, o públi-
co presente aprovou o Plano de Lu-
tas da categoria para os próximos três
anos e conheceu o balanço da Dire-
ção mandato 2007-2011.

Também estiveram presentes no
Congresso, o ex- presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (foto), o Ministro
da Ciência e Tecnologia, Aloizio
Mercadante e Paulo Vannuchi, Ex-mi-
nistro da Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos e assessor do Sindi-
cato dos Metalúrgicos do ABC.

No mesmo local onde o encontro
foi realizado, aconteceram a 2ª Con-
ferência Nacional das Mulheres
Metalúrgicas da CUT e o Seminário
Internacional da categoria.

RESULTADOS DAS
ASSEMBLEIAS DE PPR

SINDICATO NO FACEBOOK

O Sindicato dos Metalúrgicos de Salto também
está no facebook

Acesse você também!

facebook.com/sindicatometalurgicosdesalto

Nas últimas semanas, novas as-
sembléias de PPR – Programa de
Participação nos Resultados foram
feitas pelo Sindicato em empresas
saltenses.

Na Continental Brasil Indústria Au-

tomotiva Ltda. os valores apresenta-
dos foram aprovados pela grande
maioria dos trabalhadores. A aprova-
ção também aconteceu nas empresas
Tornoben Usinagem Torno Automáti-
co Ltda. e QC Ind. Metalúrgica Ltda.

VEJA MAIS NA PÁGINA 03!

FESTA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA

Lula esteve presente na abertura do Congresso e falou
sobre seus oitos anos como presidente e os avanços
do país nesse período
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“O conteúdo dos textos aqui divulgados reflete a opinião e ponto de vista do Sindicato dos Metalúrgicos de Salto”.

Dia do Trabalhador, aquele que ar-
regaça as mangas e sai para ganhar o
pão de cada dia, seja com chuva ou com
sol, pegando ônibus lotado ou congesti-
onamento de carro. Sejam metalúrgicos
do chão de fábrica ou da área adminis-
trativa, de esporte, da arte, da educa-
ção, enfim, todos aqueles que batalham
para uma vida melhor. Homens e mu-
lheres que levantam cedo, deixando os
problemas de lado e partindo para en-
frentar um dia que não será fácil, às ve-
zes tropeçando em meio a tantos desa-
foros, mas sempre com a certeza de
que, quando colocarem a cabeça no tra-
vesseiro, mesmo não alcançando o pla-
nejado, pelo menos tentaram... Então,
se sentem com a sensação de missão
cumprida e recarregam as energias, pre-
parando-se para o dia seguinte.

A todas essas pessoas, nossos pa-
rabéns! Precisamos aproveitar a opor-
tunidade para comemorarmos e fazer-
mos uma reflexão, pois não cansamos
de falar que o trabalhador é a pedra pre-
ciosa em que os empresários têm que
saber lapidar, ou seja, dar toda estrutu-
ra necessária para um bem viver. O tra-
balhador e a trabalhadora são os moto-
res da economia da nossa sociedade e
sem vocês, companheiros, o campo não
semearia e nem colheria, a cidade não
compraria e nem venderia, a fábrica não
fabricaria e o país, portanto, não evolui-
ria.

Sem esse pensamento de união, de
importância social e de garra para se
avançar em conquistas, o primeiro de
maio seria só festa. Mas com essas re-
flexões, a data transforma-se em um dia
de consciência e valorização da classe.

Temos ainda, que frisar e passar
para os trabalhadores e trabalhadoras
jovens, toda essa experiência de sofri-
mento e luta, fazendo-os conhecerem a
nossa história, pois tudo o que foi con-
quistado até agora, não foi fácil, foi do-
loroso e foi a partir do sacrifício de mui-
tas pessoas. Portando, não podemos
deixar escapar e se perder no meio do
caminho nada do que foi conquistado e
sendo assim, os jovens precisam dar
continuidade nessa trajetória.

Vemos às vezes, que muitos não
desenvolvem seu trabalho com o pra-
zer de executá-lo simplesmente, mas
sim somente pra adquirir bens, sempre
pensando mais no TER do que SER.
Isso não pode ser transmitido para a ju-
ventude, pois é uma situação
desgastante, que faz com que nosso
futuro tenha ausência de solidariedade.

Os jovens serão a nossa continui-
dade e a eles desejamos toda força,
sabedoria, humildade e união para mais
conquistas.

DIA
DO

TRABALHO
SINDICALIZAÇÃO

Nas últimas sema-
nas, a equipe da Secre-
taria de Sindicalização,
além de vários diretores
e funcionários do Sindi-
cato estiveram presen-
tes nas empresas
saltenses.

O objetivo foi o de
cadastrar novos sócios
interessados, bem como
tirar todas as dúvidas
dos mesmos sobre as
iniciativas realizadas em
prol da categoria.

Os resultados deste
trabalho têm sido muito
satisfatórios, com desta-
que para algumas em-
presas, como a Nagel/
Pit t ler, por exemplo,
onde um bom número de
funcionários foi sindi-
calizado.

Durante a visita, as
diretoras da Secretaria
da Mulher também entre-
garam às trabalhadores,
um exemplar da cartilha
contra a violência à mu-
lher, lançada recente-
mente, e todo os novos
cadastrados também re-
ceberam um brinde especial: uma

Happy Infancy - Empresa voltada à
animação e recreação de eventos em geral.
Dispomos de palhaço, pintura fa-cial, escul-
tura em bexiga, cama elástica, tobogã, fute-
bol de sabão, dentre ou-tros.Fone: (11) 4022-
2669 / 9517-1126

Site: www.happyinfancy.com

Alugo: Casa na Praia - Gaivotas/
Itanhaém

Tratar com Toninho
Fone: (11) 9803-7573

Vendo: Moto Honda CG 125 FAN KS
ano 2009, nova, 24 parcelas de
R$ 228,65. Necessário transferência da dívi-
da.

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

CLASSIFICADOS

Diretoria StimSalto

INFORMÁTICA ENTREGARÁ
CERTIFICADOS A MAIS UMA TURMA DE

ALUNOS

Mais um grupo de alunos do cur-
so de Informática, oferecido gratuita-
mente pelo Sindicato, receberá o cer-

tificado de conclusão, pelo
término do mesmo.

O evento acontecerá
nesta quarta-feira, dia 04 de
maio, a partir das 18h30, na
sede da entidade.

No período de 25 a 28 de
abril o Sindicato também ofereceu
inscrições para novas turmas interes-

SINDICATO PRESENTE EM NOVA REDE SOCIAL

O Sindicato dos Metalúrgicos de
Salto está agora presente em mais
uma rede social: o site de relaciona-
mento Facebook.

Para acessar a página, basta o
internauta se cadastrar ou fazer o
login, no caso dos já cadastrados, e
acessar o endereço facebook.com/
sindicatometalurgicosdesalto.

Em sua página, o Sindicato fará
a atualização periódica dos principais

acontecimentos, bem como um resu-
mo das edições do seu informativo
quinzenal.

O principal objetivo é abrir mais
um espaço de diálogo com a popula-
ção e fazer contato com um maior nú-
mero de pessoas, para assim, divul-
gar todas as ações realizadas e pla-
nejadas.

Participe! Adicione o Sindicato
no seu Facebook!

bolsa personalizada.
Ao sindicalizar-se o traba-

lhador não somente tem direito
a uma série de benefícios, tais
como inscrição antecipada em
cursos, colônia de férias com
descontos especiais etc., mas
também tem direito a um forte
departamento jurídico, que fica
à disposição para tirar dúvidas
e oferecer orientações e, acima
de tudo, passa a ser represen-
tado e a fazer parte de um gru-
po de pessoas que lutam pelo
fortalecimento e a igualdade de
toda a categoria metalúrgi-
ca.

Além disso, com a sin-
dicalização, um grande sonho
dos metalúrgicos saltenses se
tornará realidade: a construção
do Clube de Campo da catego-
ria, cujo terreno de 100 mil m2
já foi adquirido.

Então, fique sócio você tam-
bém! Procure o diretor sindical
presente na empresa na qual
trabalha e, se nesse local não
existir um representante, com-
pareça à sede do Sindicato, si-
tuada à Rua Antonio Ven-
dramini, nº 258, Bairro Vila
Teixeira, Salto/SP, ou ligue para

(11) – 4602-7600.

sadas em iniciar o curso. Nos dias 25,
26 e 27 inscreveram-se trabalhadores
metalúrgicos associados, enquanto
no dia 29, foi a vez da população sal-
tense em geral.  As aulas acontece-
rão três vezes por semana e terão iní-
cio no próximo dia 09 de maio, para
a turma de Formação, e no dia 13 de
maio, para a de Noções Básicas.
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DIRETORES MARCAM PRESENÇA EM CAFÉ SENSORIAL

Na manhã da última quarta-feira,
dia 27 de Abril, o diretores do Sindica-
to dos Metalúrgicos de Salto, Valter
Luiz, Agenor Aparecido da Silva e Wi-
lhes Gomes da Silva participaram do
Café Sensorial.

O evento, organizado pela Fede-
ração dos Empregados no Comércio
de Salto e Região, aconteceu no Clu-
be de Campo do Secom e teve como

principal objetivo propiciar um mo-
mento de reflexão, informar e sensibi-
lizar o público presente sobre a inclu-
são de pessoas com deficiência no
mercado de trabalho.

Na ocasião, Márcia Hipólito, da
Consultoria Gelre, fez uma bonita
apresentação sobre o assunto.

“O evento foi simplesmente fan-
tástico, e a palestra dada por nossa

companheira foi brilhante e precisa.
O Sindicato de Salto aproveita a opor-
tunidade e faz um agradecimento es-
pecial ao Sindicato dos Comerciários
de Itu, bem como aos representantes
do mesmo em Salto, através do dire-
tor Cícero Landim, pela coragem e a-
titude demonstrada, a respeito da em-
pregabilidade de pessoas com defici-
ência”, salientou o diretor Valter Luiz.

ATLETAS DE ITU E SALTO DA CADI SÃO DESTAQUES EM COMPETIÇÃO

A equipe paraolímpica de hal-
terofilismo do CADI Brasil, que pos-
sui como presidente um dos diretores

do Sindicato dos Metalúrgicos de
Salto, Valter Luiz, conquistou impor-
tantes resultados durante a Etapa Re-

gional Rio-Sul, realizada em Curitiba,
entre os dias 15 e 17 de abril.

Na ocasião os atletas saíram da
competição com três ouros, três pra-
tas e um bronze. Alcides Freitas (mo-
dalidade até 100kg), Evânio Ro-
drigues (até 75kg) e Anderson Mar-
cílio (até 48 kg) foram os campeões,
enquanto Luiz Carlos Novaes (até
82,5kg), Serafim Rocha (acima de
100kg) e Clayton Campos (até 90kg)
ficaram com o vice-campeonato e
Christian Porteiro (até 90kg), com o
terceiro lugar.

O grupo é supervisionado pelo
técnico Valdecir Lopes e recebe o
parabéns do Sindicato dos Metalúr-
gicos de Salto pelo empenho e con-
quista!

Continua em toda a cidade de
Salto a vacinação contra gripe, desti-
nada a idosos a partir dos 60 anos
de idade, trabalhadores da saúde,
pessoas com doenças crônicas, ges-
tantes, população indígena e crianças
na faixa etária entre 6 meses a 1ano,
11 meses e 29 dias.

Até o dia 13 de maio, todas es-
sas pessoas devem procurar os pos-
tos de saúde do municípío, no horário
das 8h às 17h, com a carteira de va-
cinação em mãos.

Na ocasião, os idosos também
podem ser examinados por um cirur-
gião dentista, para diagnóstico e pre-
venção do câncer bucal.

O principal objetivo é não somen-
te a prevenção da doença, como tam-
bém as complicações causadas pela
mesma.

De acordo com a presidente
Dilma Rousseff, quase 30 milhões de
pessoas devem ser vacinadas no
Brasil e, desde que a campanha de
imunização contra esta doença come-
çou, há 13 anos, o número de
internações por pneumonia, sobretu-
do em idosos, foi reduzida em 60%.

VACINAÇÃO DO IDOSO
CONTRA GRIPE

RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL PARTICIPA
DA REATECH

Entre os dias 14 e 17 de abril a-
conteceu a 10ª edição da Reatech -
Feira Internacional de Tecnologias em
Reabilitação, Inclusão e Acessibilida-

evento, com a principal finalidade de
aprofundar conhecimentos sobre o
assunto, através das novidades apre-
sentadas.

Durante a abertura da Feira, José
Roberto Sevieri, um dos diretores da
empresa que realiza e organiza o
evento, falou sobre a represen-
tatividade das pessoas com deficiên-
cia no país. "Há que se ter uma visão
integrada do ser humano como um
todo, visto que no Brasil 15% da po-
pulação possui alguma deficiência e
cerca de 500 pessoas, todos os dias,
adquirem algum tipo de deficiência.
É dentro deste cenário que o setor de
produtos e serviços para reabilitação
movimenta cerca de R$ 1,5 bilhão no
país, sendo R$ 200 milhões só em
venda de cadeira de rodas e mais de
R$ 800 milhões em automóveis e
adaptações veiculares".

O evento foi realizado no Centro
de Exposições Imigrantes, em São
Paulo, e contou com a presença de
mais de 250 expositores.

de.
O diretor executivo e responsável

pela Secretaria de Inclusão Social do
Sindicato, Valter Luiz, participou do

Fique
Fique
Fique
Fique
Fique

aaaaatento!
tento!
tento!
tento!
tento!

RESULTADOS DAS ASSEMBLEIAS DE PPR
Nas últimas semanas, novas as-

sembléias de PPR – Programa de
Participação nos Resultados foram
feitas pelo Sindicato em empresas
saltenses.

Na Continental Brasil Indústria
Automotiva Ltda. os valores apresen-
tados foram aprovados pela grande
maioria dos trabalhadores. A aprova-

ção também aconteceu nas empresas
Tornoben Usinagem Torno Automáti-
co Ltda. e QC Indústria Metalúrgica
Ltda.

Já na Kanjiko do Brasil Indústria
Automotiva Ltda., a proposta foi rejei-
tada pelos funcionários, enquanto na
Inferteq Indústria e Comércio de Eti-
quetas Ltda., Montécnica Eletro Me-

cânica Ltda. e HB Mecânica Industri-
al Ltda. novas reuniões serão
agendadas.

As próximas assembleias acon-
tecerão no dia 03 de maio, na
Thermoid S/A Materiais de Fricção, e
no dia 04 de maio, na Agritech Lavrale
S/A Maquinário Agrícola e Componen-
tes.

Vamos nos unir, pois somente
assim, sindicalizados, conseguire-
mos nos fortalecer politicamente e
adquirirmos nosso tão sonhado
Clube!!!

Nós, do chão de fábrica, uni-
dos com administração, trilhare-
mos um futuro melhor, pois a em-
presa defende o bolso deles e nós
temos que defender os nossos in-
teresses.

Mesmo nas empresas que não
tenham representação sindical,
convido todos a se movimentarem,
a se articularem e a reclamarem
diante das dificuldades que temos
hoje!!!

SINDICALIZAÇÃO
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No mês de abril o Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba completou
57 anos de fundação, com uma histó-
ria marcada por lutas e conquistas em
prol da categoria.

“Cientes da enorme responsabi-
lidade de dar continuidade a essa tra-
jetória, a diretoria atual do Sindicato
agradece todas as mensagens de
parabéns enviadas nos últimos dias”

PESQUISA SOBRE O PERFIL DO METALÚRGICO NO ESTADO DE SÃO PAULO

Durante o 6º Congresso da FEM/
CUT-SP, realizado entre os dias 6 e 8
de abril, foi lançada ao público pre-
sente, uma pesquisa sobre “O Perfil
do Metalúrgico no Estado de São
Paulo”, feita pelas Subseções do Die-
ese da FEM-CUTSP e da CNM-CUT.

O conteúdo do trabalho revelou
importantes informações, tanto a res-
peito do perfil desse trabalhador, co-
mo também um mapeamento do em-

prego, segundo a representação sin-
dical, obtidas a partir de bases de da-
dos oficiais do Ministério do Traba-
lho e Emprego (MTE) - em especial a
Relação Anual de Informações Soci-
ais (RAIS) e Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados (CA-
GED) e do Registro de Entidades Sin-
dicais.

Confira abaixo alguns pontos de
destaque:

SOROCABA: 57 ANOS DO
SINDICATO DOS METALÚRGICOS

Fique por dentro do que acontece nos Sindicatos de nossa região!

No dia 16 de abril a Prefeitura da
Estância Turística de Salto, por inter-
médio da Secretaria de Esportes e
Lazer, promoveu uma reunião para
acertar os preparativos da Olimpíada
do Trabalhador Saltense 2011, even-
to já tradicional na cidade, que possi-
bilita a integração de funcionários de
diversas empresas.

Na ocasião foram definidos o sis-
tema de disputa da competição e a
confirmação de inscrição das empre-
sas, com a devolução das fichas pre-

OLIMPÍADA DO TRABALHADOR
SALTENSE

Créditos: FEM

DIADEMA: LUTO
POR MORTE DE
FUNCIONÁRIO

Os metalúrgicos da empresa To-
pema, localizada em Diadema, cruza-
ram os braços em demonstração de
luto pela morte de Donizete Alves Lu-
cena, de 46 anos, e em protesto pe-
las más condições da empresa, que
ocasionaram o falecimento.

Segundo informações do Sindi-
cato local, o funcionário morreu após

cair da escada, quando fazia a limpe-
za de uma caixa d´água. “Os  compa-
nheiros relatam que lá o descaso é to-
tal com as condições de trabalho e
que a forma de acesso de Donizete à
caixa d’água é uma prova disso, já
que foi efetuada com uma escada de
madeira sem escora, nem apoio. A-
lém disso, testemunhas afirmam que
ele sempre pedia equipamentos de
segurança para os serviços que exe-
cutava, como no dia do acidente, mas
a fábrica nunca o atendeu”.

enchidas.
Neste ano, as modalidades dis-

putadas na Olimpíada, em ambos os
sexos, são: atletismo, basquetebol,
futsal, natação, tênis de mesa, volei-
bol, xadrez e luta de braço. Já as mo-
dalidades disputadas exclusivamen-
te no masculino são: bilhar, bocha, fu-
tebol de campo, truco e malha. Como
novidade de 2011, a organização pre-
tende realizar também a modalidade
vôlei de areia, no masculino, femini-
no e misto.

A 2ª Conferência Nacional de
Políticas Públicas de Juventude está
agora oficialmente confirmada.

O evento acontecerá entre os dias
09 e 12 de dezembro, em Brasília, e
deverá reunir milhares de jovens, den-
tre eles, o diretor do Sindicato, Flávio
Dionísio Alves Ribeiro, que também
já esteve presente na primeira edição
do encontro.

O principal objetivo da Conferên-
cia é ser um espaço de avanço em

2ª CONFERÊNCIA DA JUVENTUDE
ESTÁ CONFIRMADA

relação às políticas públicas voltadas
aos jovens, através da mobilização de
pessoas e da discussão e formulação
de diversos temas prioritários.

“É nesta toada que a CUT preten-
de organizar sua militância para as
intervenções positivas nas Conferên-
cias Estaduais. Em cada localidade
com suas demandas específicas, é
preciso levar a bandeira de luta por
uma sociedade mais justa e igualitá-
ria”.

Altevir Aparecido de Oliveira - 13/05

Flávio dos Santos - 10/05
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