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FESTA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA
No próximo dia 28 de maio, o Sindicato realizará um ato festivo para
comemorar a posse da nova diretoria 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 Antônio Vendramini, 258, Vila Teixeira, próxima a Rodoviária.
Todos os associados e dependentes estão convidados a participarem dessa grande comemoração.
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, sorteio de brindes e apresentações artísticas.

Além disso, outras atividades gratuitas, tais como corte de cabelo e
massagem terapêutica, também estiveram disponíveis aos trabalhadores.
A Festa foi organizada pelo Comitê Sindical de Salto, com o apoio
da Prefeitura da Estância Turística da
cidade.

8º Cong
Congrresso da CNM/CUT

Lula esteve presente na abertura do Congresso e falou
sobre seus oitos anos como presidente e os avanços
do país nesse período

RESULTADOS DAS
ASSEMBLEIAS DE PPR

Nas últimas semanas, novas assembléias de PPR – Programa de
Participação nos Resultados foram
feitas pelo Sindicato em empresas
saltenses.
Na Continental Brasil Indústria Au-

tomotiva Ltda. os valores apresentados foram aprovados pela grande
maioria dos trabalhadores. A aprovação também aconteceu nas empresas
Tornoben Usinagem Torno Automático Ltda. e QC Ind. Metalúrgica Ltda.

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 Sindical e Desenvolvimento Sustentável",
o evento aconteceu no Caesar Park
Guarulhos e contou com a presença
de cerca de 500 delegados e delegadas, dentre eles, Marcos Aparecido
Ferraz, João Batista Penariol,
Magailda da Silva Pereira, Vagner
Lúcio e Márcia Ferreira Ferro, diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de
Salto.
Os principais temas de debates
foram a tarefa histórica dos
metalúrgicos e metalúrgicas nas
transformações da sociedade; as propostas para um modelo de desenvolvimento sustentável, com novas formas de produção e consumo; a redução da jornada de trabalho para 40
horas semanais e a consolidação de
um Contrato Coletivo Nacional de Trabalho.
O encontro, que também contou

com a presença de delegados e delegadas internacionais, do Canadá,
Suécia, Alemanha, Itália, França e
EUA, marcou ainda a despedida do
presidente da CNM/CUT, Carlos Grana, que foi eleito deputado estadual
nas últimas eleições, bem como a vitória de Paulo Cayres, que ocupará o
seu lugar.
No último dia do evento, o público presente aprovou o Plano de Lutas da categoria para os próximos três
anos e conheceu o balanço da Direção 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-ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos e assessor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.
No mesmo local onde o encontro
foi realizado, aconteceram a 2ª Conferência Nacional das Mulheres
Metalúrgicas da CUT e o Seminário
Internacional da categoria.

SINDICATO NO FACEBOOK
O Sindicato dos Metalúrgicos de Salto também
está no facebook
Acesse você também!
facebook.com/sindicatometalurgicosdesalto

VEJA MAIS NA PÁGINA 03!
SINDICALIZAÇÃO

PESQUISA

Sindicato inicia Campanha de Sindicalização com bom número de
cadastros

PÁGINA 02

Pesquisa mostra perfil do metalúrgico no
estado de São Paulo

ACESSE: WWW.STIMSALTO.ORG..BR
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PÁGINA 04

DIA
DO
TRABALHO
Dia do Trabalhador, aquele que arregaça as mangas e sai para ganhar o
pão de cada dia, seja com chuva ou com
sol, pegando ônibus lotado ou congestionamento de carro. Sejam metalúrgicos
do chão de fábrica ou da área administrativa, de esporte, da arte, da educação, enfim, todos aqueles que batalham
para uma vida melhor. Homens e mulheres que levantam cedo, deixando os
problemas de lado e partindo para enfrentar um dia que não será fácil, às vezes tropeçando em meio a tantos desaforos, mas sempre com a certeza de
que, quando colocarem a cabeça no travesseiro, mesmo não alcançando o planejado, pelo menos tentaram... Então,
se sentem com a sensação de missão
cumprida e recarregam as energias, preparando-se para o dia seguinte.
A todas essas pessoas, nossos parabéns! Precisamos aproveitar a oportunidade para comemorarmos e fazermos uma reflexão, pois não cansamos
de falar que o trabalhador é a pedra preciosa em que os empresários têm que
saber lapidar, ou seja, dar toda estrutura necessária para um bem viver. O trabalhador e a trabalhadora são os motores 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 evoluiria.
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 reflexões, 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 sofrimento e luta, fazendo-os conhecerem a
nossa história, pois tudo o que foi conquistado até agora, não foi fácil, foi doloroso e foi a partir do sacrifício de muitas 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 prazer 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 juventude, pois é uma situação
desgastante, que faz com que nosso
futuro tenha ausência de solidariedade.
Os jovens serão a nossa continuidade e a eles desejamos toda força,
sabedoria, humildade e união para mais
conquistas.

SINDICALIZAÇÃO

Nas últimas semanas, a equipe da Secretaria de Sindicalização,
além de vários diretores
e funcionários do Sindicato estiveram presentes 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 destaque para algumas empresas, como a Nagel/
Pittler, por exemplo,
onde um bom número de
funcionários foi sindicalizado.
Durante a visita, as
diretoras da Secretaria
da Mulher também entregaram às trabalhadores,
um exemplar da cartilha
contra a violência à mulher, lançada recentemente, e todo os novos
cadastrados também receberam um brinde especial: uma

INFORMÁTICA ENTREGARÁ
CERTIFICADOS A MAIS UMA TURMA DE
ALUNOS

Diretoria StimSalto

CLASSIFICADOS
Happy Infancy - Empresa voltada à
animação e recreação de eventos em geral.
Dispomos de palhaço, pintura fa-cial, escultura em bexiga, cama elástica, tobogã, futebol de sabão, dentre ou-tros.Fone: (11) 40222669 / 9517-1126
Site: www.happyinfancy.com

bolsa personalizada.
Ao sindicalizar-se o trabalhador 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 representado e a fazer parte de um grupo de pessoas que lutam pelo
fortalecimento e a igualdade de
toda a categoria metalúrgica.
Além disso, com a sindicalização, um grande sonho
dos metalúrgicos saltenses se
tornará realidade: a construção
do Clube de Campo da categoria, cujo terreno de 100 mil m2
já foi adquirido.
Então, fique sócio você também! Procure o diretor sindical
presente na empresa na qual
trabalha e, se nesse local não
existir um representante, compareça à sede do Sindicato, situada à Rua Antonio Vendramini, nº 258, Bairro Vila
Teixeira, Salto/SP, ou ligue para
(11) – 4602-7600.

Mais um grupo de alunos do curso de Informática, oferecido gratuitamente pelo Sindicato, receberá o cer-

Alugo: Casa na Praia - Gaivotas/
Itanhaém
Tratar com Toninho
Fone: (11) 9803-7573

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-

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 saltense em geral. As aulas acontecerão três vezes por semana e terão início no próximo dia 09 de maio, para
a turma de Formação, e no dia 13 de
maio, para a de Noções Básicas.

SINDICATO PRESENTE EM NOVA REDE SOCIAL
O Sindicato dos Metalúrgicos de
Salto está agora presente em mais
uma rede social: o site de relacionamento 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

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

acontecimentos, bem como um resumo das edições do seu informativo
quinzenal.
O principal objetivo é abrir mais
um espaço de diálogo com a população e fazer contato com um maior número de pessoas, para assim, divulgar todas as ações realizadas e planejadas.
Participe! Adicione o Sindicato
no seu Facebook!

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

...EXPEDIENTE ..................................................................................................................................................................................................................................................................
Informativo Quinzenal do Sindicato dos Metalúrgicos de Salto - www.stimsalto.org.br - contato@stimsalto.org.br Diretor responsável: Alexandro Garcia Ribeiro - Secretaria de Imprensa: Aparecido
Redação e Diagramação: KR Comunicação Integrada - www.krcomunicacao.com.br / contato@krcomunicacao.com.br
“O conteúdo dos textos aqui divulgados reflete a opinião e ponto de vista

Sede: Rua Antonio Vendramini, 258, Vila Teixeira - Salto/SP Fone/Fax: (11) 4602-7600
Duarte, Claudemir Trovilho, Marcos Aparecido Ferraz
- Impressão: Gráfica Periscópio - Tiragem: 4500 Exemplares - Distribuição: Dirigida
do Sindicato dos Metalúrgicos de Salto”.
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DIRETORES MARCAM PRESENÇA EM CAFÉ SENSORIAL
SINDICALIZAÇÃO

Na manhã da última quarta-feira,
dia 27 de Abril, o diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de Salto, Valter
Luiz, Agenor Aparecido da Silva e Wilhes Gomes da Silva participaram do
Café Sensorial.
O evento, organizado pela Federação dos Empregados no Comércio
de Salto e Região, aconteceu no Clube de Campo do Secom e teve como

principal objetivo propiciar um momento de reflexão, informar e sensibilizar o público presente sobre a inclusão 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 fantástico, e a palestra dada por nossa

companheira foi brilhante e precisa.
O Sindicato de Salto aproveita a oportunidade e faz um agradecimento especial ao Sindicato dos Comerciários
de Itu, bem como aos representantes
do mesmo em Salto, através do diretor Cícero Landim, pela coragem e atitude demonstrada, a respeito da empregabilidade de pessoas com deficiência”, salientou o diretor Valter Luiz.

Vamos nos unir, pois somente
assim, sindicalizados, conseguiremos nos fortalecer politicamente e
adquirirmos nosso tão sonhado
Clube!!!
Nós, do chão de fábrica, unidos com administração, trilharemos um futuro melhor, pois a empresa defende o bolso deles e nós
temos que defender os nossos interesses.
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!!!

RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL PARTICIPA
DA REATECH

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

de.
O diretor executivo e responsável
pela Secretaria de Inclusão Social do
Sindicato, Valter Luiz, participou do

evento, com a principal finalidade de
aprofundar conhecimentos sobre o
assunto, através das novidades apresentadas.
Durante a abertura da Feira, José
Roberto Sevieri, um dos diretores da
empresa que realiza e organiza o
evento, falou sobre a representatividade das pessoas com deficiência no país. "Há que se ter uma visão
integrada do ser humano como um
todo, visto que no Brasil 15% da população 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.

ATLETAS DE ITU E SALTO DA CADI SÃO DESTAQUES EM COMPETIÇÃO

A equipe paraolímpica de halterofilismo do CADI Brasil, que possui como presidente um dos diretores

do Sindicato dos Metalúrgicos de
Salto, Valter Luiz, conquistou importantes 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 pratas e um bronze. Alcides Freitas (modalidade até 100kg), Evânio Rodrigues (até 75kg) e Anderson Marcílio (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 Metalúrgicos de Salto pelo empenho e conquista!

RESULTADOS DAS ASSEMBLEIAS DE PPR
Nas últimas semanas, novas assembléias de PPR – Programa de
Participação nos Resultados foram
feitas pelo Sindicato em empresas
saltenses.
Na Continental Brasil Indústria
Automotiva Ltda. os valores apresentados foram aprovados pela grande
maioria dos trabalhadores. A aprova-
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ção também aconteceu nas empresas
Tornoben Usinagem Torno Automático Ltda. e QC Indústria Metalúrgica
Ltda.
Já na Kanjiko do Brasil Indústria
Automotiva Ltda., a proposta foi rejeitada pelos funcionários, enquanto na
Inferteq Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda., Montécnica Eletro Me-
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cânica Ltda. e HB Mecânica Industrial Ltda. novas reuniões serão
agendadas.
As próximas assembleias acontecerão 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 Componentes.

VACINAÇÃO DO IDOSO
CONTRA GRIPE

Continua em toda a cidade de
Salto a vacinação contra gripe, destinada a idosos a partir dos 60 anos
de idade, trabalhadores da saúde,
pessoas com doenças crônicas, gestantes, população indígena e crianças
na faixa etária entre 6 meses a 1ano,
11 meses e 29 dias.
Até o dia 13 de maio, todas essas pessoas devem procurar os postos de saúde do municípío, no horário
das 8h às 17h, com a carteira de vacinação em mãos.
Na ocasião, os idosos também
podem ser examinados por um cirurgião dentista, para diagnóstico e prevenção do câncer bucal.
O principal objetivo é não somente a prevenção da doença, como também 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 começou, há 13 anos, o número de
internações por pneumonia, sobretudo em idosos, foi reduzida em 60%.
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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 presente, uma pesquisa sobre “O Perfil
do Metalúrgico no Estado de São
Paulo”, feita pelas Subseções do Dieese da FEM-CUTSP e da CNM-CUT.
O conteúdo do trabalho revelou
importantes informações, tanto a respeito do perfil desse trabalhador, como também um mapeamento do em-

prego, segundo a representação sindical, obtidas a partir de bases de dados oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) - em especial a
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e do Registro de Entidades Sindicais.
Confira abaixo alguns pontos de
destaque:

Altevir Aparecido de Oliveira - 13/05

Flávio dos Santos - 10/05

OLIMPÍADA DO TRABALHADOR
SALTENSE
No dia 16 de abril a Prefeitura da
Estância Turística de Salto, por intermédio da Secretaria de Esportes e
Lazer, promoveu uma reunião para
acertar os preparativos da Olimpíada
do Trabalhador Saltense 2011, evento já tradicional na cidade, que possibilita a integração de funcionários de
diversas empresas.
Na ocasião foram definidos o sistema de disputa da competição e a
confirmação de inscrição das empresas, com a devolução das fichas pre-

enchidas.
Neste ano, as modalidades disputadas na Olimpíada, em ambos os
sexos, são: atletismo, basquetebol,
futsal, natação, tênis de mesa, voleibol, xadrez e luta de braço. Já as modalidades disputadas exclusivamente no masculino são: bilhar, bocha, futebol de campo, truco e malha. Como
novidade de 2011, a organização pretende realizar também a modalidade
vôlei de areia, no masculino, feminino e misto.

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

SOROCABA: 57 ANOS DO
SINDICATO DOS METALÚRGICOS
No mês de abril o Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba completou
57 anos de fundação, com uma história marcada por lutas e conquistas em
prol da categoria.
“Cientes da enorme responsabilidade de dar continuidade a essa trajetória, a diretoria atual do Sindicato
agradece todas as mensagens de
parabéns enviadas nos últimos dias”

DIADEMA: LUTO
POR MORTE DE
FUNCIONÁRIO

2ª CONFERÊNCIA DA JUVENTUDE
ESTÁ CONFIRMADA
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, dentre eles, o diretor do Sindicato, Flávio
Dionísio Alves Ribeiro, que também
já esteve presente na primeira edição
do encontro.
O principal objetivo da ConferênCréditos:
FEM
cia
é ser
um espaço de avanço em
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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 pretende organizar sua militância para as
intervenções positivas nas Conferências Estaduais. Em cada localidade
com suas demandas específicas, é
preciso levar a bandeira de luta por
uma sociedade mais justa e igualitária”.
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Os metalúrgicos da empresa Topema, localizada em Diadema, cruzaram os braços em demonstração de
luto pela morte de Donizete Alves Lucena, de 46 anos, e em protesto pelas más condições da empresa, que
ocasionaram o falecimento.
Segundo informações do Sindicato local, o funcionário morreu após

cair da escada, quando fazia a limpeza de uma caixa d´água. “Os companheiros relatam que lá o descaso é total 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. Além disso, testemunhas afirmam que
ele sempre pedia equipamentos de
segurança para os serviços que executava, como no dia do acidente, mas
a fábrica nunca o atendeu”.

03/05/2011, 10:53

