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Segundo turno das eleições meta-

lúrgicas de Salto está próximo
Sindicato lança cartilha contra violência em comemoração ao Dia

Internacional da Mulher
PÁGINA 04 PÁGINA 03

Há algum tempo o Sindicato dos
Metalúrgicos de Salto questiona e se
coloca contrário ao posicionamento e
as atitudes da Polícia Militar de Sal-
to, durante a realização de assemblei-
as e principalmente greves nas em-
presas locais.

Na última semana, mais uma vez
o Sindicato narrou que sofreu limita-
ções e foi vítima de intimidações po-
liciais, durante uma greve realizada na
empresa Delta Star Conectores Elé-
tricos Ltda.

Tal greve teve início no dia 14 de
março, após uma série de aconteci-
mentos. Tudo começou quando o Sin-
dicato enviou nessa data um ofício à
empresa, solicitando uma reunião
para falar sobre Plano de Cargos e
Salários, já que entendia que a atitu-

de da Delta sobre a questão estava
errada e os trabalhadores desconten-
tes. Após isso, no dia 01 de março
uma assembleia foi realizada na por-
ta da empresa, para que o Sindicato
explicasse os fatos aos trabalhadores.
Sem receber nenhuma posição da
Delta sobre o assunto, o Sindicato
novamente enviou, no dia 02 de mar-
ço, um segundo ofício, desta vez de
greve. Foi quando a empresa se pro-
nunciou, dizendo que o setor está atra-
vessando um momento difícil e que tal
fato a dificultava de fazer uma reunião
com o Sindicato para resolver os as-
suntos mencionados. Sendo assim,
no dia 14 de março, os trabalhadores
da Delta Star cruzaram os braços e
assim ficaram até a quarta-feira pas-
sada, dia 23.

Nos dias de greve, porém, ao se
dirigir à empresa, o Sindicato se de-
parou com um grande número de via-
turas no local e com rígidas aborda-
gens feitas pela Polícia Militar. Uma
delas foi o fechamento de uma rua
pública, que dá acesso à empresa,
impedindo a passagem dos diretores
sindicais, e assim dificultando o direi-
to dos mesmos de permanecerem no
portão da empresa, de forma pacífi-
ca, bem como o ato grevista, direitos
constitucionalmente garantidos.

Dessa forma, o Sindicato enviou
um ofício ao Comandante da 3ª Cia
da Polícia Militar de Salto, Sr. Vagner
J. Silva, pedindo uma reunião para
tratar do assunto.

Atendidos em tal solicitação, os
diretores se reuniram com o coman-

dante na última quinta-feira, dia 24 de
março, na própria sede da PM, em
Salto (foto acima). No local, além de
diversos diretores do Sindicato dos
Metalúrgicos de Salto, também esti-
veram presentes diretores do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de Itu e
Sorocaba, bem como da Construção
Civil e dos Papeleiros de Salto.

Na ocasião os diretores expuse-
ram os problemas ocorridos e salien-
taram o objetivo pacífico de todas as
ações sindicais. O presidente do Sin-
dicato de Salto, Alexandro Garcia Ri-
beiro, relatou alguns episódios e o
pedido para que, em sua visão, a po-
lícia seja mais imparcial e menos
repressora frente aos ações sindi-
cais, garantindo assim, o direito dos
trabalhadores. O companheiro Terto,
de Sorocaba, também expôs sua opi-
nião, dizendo que a relação trabalho-
capital deve ocorrer somente entre os
trabalhadores e a empresa, sem o
envolvimento da polícia.

Em resposta a essas reclama-
ções, o Comandante Vagner disse ter
muito respeito pela classe sindical e
desconhecer algumas das atitudes
narradas, prometendo estabelecer
conversas internas para apurar melhor
tais situações. “Nós vamos conversar
e entender o que está acontecendo,
pois de forma alguma nenhum patrão
usa a polícia a seu favor. Nos movi-
mentos sindicais o risco sempre exis-
te para todas as partes e, por isso,
os policiais são orientados a apenas
conter provocações pessoais muito
fortes, além de qualquer agressão.
Então, podem ficar tranquilos que de
nossa parte não haverá abuso algum
e, se houver, isso será devidamente
apurado”.

O Comandante também propôs
que os Sindicatos adotem uma práti-
ca constante de informação e diálo-
go preventivo junto à Polícia Militar.
“Vamos manter um diálogo entre nós
e aprendermos juntos no dia-a-dia”,
completou o Comandante.

O assunto está agora sendo dis-
cutido entre os diretores sindicais,
para avaliação da melhor forma de
atuação nesse sentido, visando em
primeiro lugar a garantia dos direitos
dos trabalhadores.

Assembleias de PPR
continuam a todo o vapor

PÁGINA 02

Grande número de viaturas durante paralisação
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“O conteúdo dos textos aqui divulgados reflete a opinião e ponto de vista do Sindicato dos Metalúrgicos de Salto”.

Nesta edição do Folha Metalúrgica di-
vulgamos o evento feito pelo Sindicato em
homenagem ao Dia Internacional das Mulhe-
res. Sendo assim, aproveitamos a oportuni-
dade e colocamos também, neste espaço,
um pequeno texto sobre o assunto. Confira!

Mulheres são aquelas que trazem
beleza e luz aos dias mais difíceis, divi-
dem a alma em duas para carregar ta-
manha sensibilidade e força, ganham o
mundo com coragem, lutam pelos seus
ideais e dão a vida pela família.

Por isso, o Sindicato rende home-
nagens a todas às mulheres donas de
casa, mães, esposas, profissionais libe-
rais etc., e claro, a todas as mulheres
metalúrgicas.

Sendo assim, queremos prestar u-
ma homenagem especial às mulheres
metalúrgicas da nossa cidade – Edinal-
va, Maria Lucia, Rosemilda, Juliane, Már-
cia Ferro e Magailda – que se candida-
taram e se elegeram pela Chapa 1, para
assim, representarem a categoria no lo-
cal de trabalho, pelos próximos quatros
anos. Homenageamos também a todas
as militantes, mulheres associadas que,
de uma forma ou de outra, fazem um
trabalho de conscientização política den-
tro da empresa ou até mesmo dentro da
sociedade.

Todos sabem que a grande maioria
das mulheres exerce jornada dupla com
seus afazeres domésticos, os quais
muitas vezes lhe tomam até mais tem-
po do que a própria linha de produção.

Diante disso, ao participarem de u-
ma diretoria sindical, essas mulheres
mostram a dedicação que possuem pa-
ra com suas profissões e, principalmen-
te, para com toda a categoria.

A função que essas companheiras
vão assumir em breve – algumas já de-
sempenham esse papel na atual direto-
ria – vai lhes consumir mais tempo ain-
da, com reuniões, presença em con-
gressos, manifestações e participações
sindicais de uma forma geral. Mas como
é da índole feminina, tenho certeza que,
como sempre, elas arrumarão forças
para vencer as dificuldades, não impor-
tando o tamanho dessas barreiras.

Inspiradas nessas sindicalistas,
que possuem uma grande representa-
ção dentro do nosso Sindicato, espera-
mos que todas as mulheres metalúr-
gicas de Salto se realizem, se unam e
se convençam, cada dia mais, do tama-
nho da importância feminina em todos
os lugares em que estejam, seja em
casa, na igreja, na escola, no local de
trabalho ou em qualquer outro.

A mulher, como a natureza, é a mãe
de todas as coisas do mundo e entre
seus filhos está a virtude, a coragem, o
amor, o perdão e a sensibilidade, que
só o coração feminino pode conter.

Muita Paz e Bem!!!

Aparecido Duarte

AS GRANDES MULHERES

ELEIÇÕES 2011ELEIÇÕES 2011ELEIÇÕES 2011ELEIÇÕES 2011ELEIÇÕES 2011
Após vitória da Chapa 1 no pri-

meiro turno, será realizado entre os
dias 04 e 05 de abril, o segundo tur-
no das eleições do Sindicato dos
Metalúrgicos de Salto, para a gestão
2011-2015.

Nessa fase, a votação ocorrerá
para todos os sócios de todas as

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

ACEITA-SE: Aceito doações de materi-
ais de construção novos ou usados.

Falar com Ivonete
Fone: 6470-7696 / 9814-2366

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

empresas do ramo metalúrgico.
Mesmo com a disputa de uma

única chapa, a participação de todos
é extremamente importante, pois ela
demonstrará o nível de satisfação com
o trabalho exercido até o momento,
pela atual diretoria, direcionando
ações futuras e aumentando a

representatividade do Sindicato.
No segundo turno serão eleitos

os membros da Direção Plena, da
Direção Executiva, do Conselho Fis-
cal e do Conselho da Direção Execu-
tiva.

Confira abaixo o roteiro das urnas
para o segundo turno das eleições:

Errata: Erramos ao divulgar na edição passada deste jornal que a eleição para escolha dos delegados e delegadas que participarão do 6º e 8º

Congressos da FEM e CNM ocorreu na sede do Sindicato no dia 25 de março. O correto era dizer que a eleição foi realizada em 25 de fevereiro. Pedimos

desculpas pelo equívoco!



A Prefeitura de Salto fez, nas últi-
mas semanas, um alerta à população
saltense sobre diversas doenças que
estão sendo registradas.

Uma delas é a dengue. Novos ca-
sos já foram confirmados na cidade e
para que a doença seja eliminada, é
necessária a conscientização e apoio
de todos.

As outras duas preocupações
são o sarampo e a conjuntivite. A pri-
meira doença já foi diagnosticada no
município de Campinas e, por isso, é
preciso ficar alerta e em dia com a
vacinação! A segunda já atingiu mais
de 700 pessoas, somente em Salto.
A doença não é grave, mas incômo-
da e muito transmissível. Então,  mé-
todos de prevenção são necessários,
como por exemplo: lavar mãos e ros-
to com frequência, com água e sa-
bão; evitar coçar os olhos; usar indi-
vidualmente lençóis, travesseiros e
toalhas.

:: QC/SQ
Já passou da hora de ter um relógio
de cartão eletrônico e não ser mais
necessária a presença de um “cuco”
para ficar controlando o horário, pa-
rado e de braços cruzados em frente
ao relógio. O que é realmente impor-
tante para o trabalhador, não recebe
a atenção necessária. Ninguém é cri-
ança e essa pressão pode ser consi-
derada assédio moral. Esse tipo de
assunto foi, inclusive, tema de desta-
que na televisão essa semana. Então,
prestem atenção!

ELEIÇÕES
DE

CIPA

SINDICATO LANÇA CARTILHA CONTRA VIOLÊNCIA EM HOMENAGEM
AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

A Secretaria da Mulher do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de Salto lan-
çou, na noite do dia 11 de março, uma
cartilha contra a violência doméstica
e familiar, pedindo um basta a essas
atitudes.

O evento foi realizado na sede da
entidade, em homenagem ao Dia In-
ternacional da Mulher, e teve como
principal objetivo a conscientização
sobre o tema.

Na ocasião estiveram presentes
cerca de 100 pessoas compostas por
representantes da comunidade e de
diversas associações, trabalhadoras
de empresas do município, colabora-
dores do Sindicato e seus familiares,
companheiros de outros Sindicatos
da região, como o de Itu, além de vá-
rias autoridades locais.

Após a cerimônia de abertura,
que contou com a apresentação da
diretora Márcia Ferro, emocionando
a todos ao declamar, em forma de
poema, a música “Mulher (Sexo Frá-
gil)”, de autoria de Erasmo Carlos,
houve uma palestra da Secretária de
Ação Social e Cidadania da Prefeitu-
ra da Estância Turística de Salto,
Jussara Vilaça, que falou sobre o pa-
pel e luta da mulher na sociedade.

“A abertura que o Sindicato dá
para que a problemática da violência
contra a mulher seja discutida é fun-
damental. Além disso, a cartilha para
mim é um instrumento fantástico de

comunicação, pois a partir dela pode-
mos iniciar uma conversa, provocar
alguma discussão e, principalmente,
inserir as questões nela apontadas na
nossa dinâmica do dia-a-dia. Como
eu disse na minha fala, estamos num
momento de reaprender coisas: a
cartilha, que possui uma linguagem
simples e acessível, é sem dúvida
uma maneira de conseguirmos atin-
gir muitas pessoas, de revermos
nossos conceitos e de buscar-
mos a mudança na sociedade
que todas e todos queremos”,
disse Jussara.

Antes do encerramento do
evento, as diretoras Magailda
Silva Pereira e Rosemilda da
Silva Pereira fizeram a apresen-
tação e o lançamento da cartilha,
que foi distribuída, juntamente
com uma camiseta, para todos
os presentes.

O objetivo da Secretaria da
Mulher agora é dar continuidade
à atividades práticas que
conscientizem contra a violência
e fortaleçam a luta em prol dos
direitos da mulher na sociedade.
“Gostamos muito da repre-
sentatividade do evento. Várias
autoridades nos procuraram in-
teressadas em parcerias, para
ampliarmos a discussão sobre
o tema. O objetivo da Secreta-
ria também é dar continuidade

:: INFERTEQ

a essas ações. Essa cartilha foi a pri-
meira de muitas outras que virão e
agora faremos uma ampla distribui-
ção desse material às trabalhadoras
saltenses, e lutaremos para colocar
em prática tudo o que essa cartilha
descreve a respeito do combate à vi-
olência contra a mulher”, disse a dire-
tora Magailda Silva Pereira.

Foi realizado recentemente na
empresa um encontro em comemora-
ção ao Dia Internacional da Mulher,
porém as próprias trabalhadoras da
empresa não foram chamadas a par-
ticiparem do evento. Isso é vergonho-
so!

A diretora Magailda exibe a cartilha lançada

Alerta sobre diversas
doenças

A empresa JM Fontana e Cia
Ltda. está convocando seus empre-
gados a participarem do processo de
inscrição referente à CIPA – Comis-
são Interna de Prevenção de Aciden-
tes – gestão 2010/2011. A eleição
ocorrerá no dia 14 de abril, durante o
expediente normal de trabalho.

Já a eleição na empresa Kanjiko
do Brasil Indústria Automotiva Ltda.,
aconteceu no último dia 09 de março

e teve como primeiro titular, o diretor
sindical Wellington Jones P. Barbosa
(foto à direita), a quem o Sindicato
parabeniza pela conquista. Os de-
mais titulares eleitos foram Tatiane
Melare (segundo lugar), Helton José
da Silva (terceiro lugar) e Cleiton Bar-
bosa da Silva (quarto lugar), e os su-
plentes foram Daniel Fernandes de
Oliveira, Anderson Souza e Anderson
Jr. Gomes.

Representantes do Sindicato, palestrante Jussara e diversas autoridades que estiveram presentes no evento

Créditos: KR Comunicação Integrada

:: AUDILAB
Cada dia mais o povo da Audilab

se sente na época da escravidão. Só
faltam os coordenadores pegarem os
chicotes, inclusive o da linha 3. Além
disso, a situação na empresa é cada
vez mais crítica, faltando até copo
descartável. Um dia desses, também,
uma funcionária se dirigiu ao encar-
regado da linha 3 e ele ficou tão bra-
vo que arremessou os óculos no
chão. Mas tudo bem. Se faltam copos,
sobram óculos. Já imaginou se a mo-
da pega?



Datas comemorativas de destaque da primeira quinzena de abril:

Dia 07
Dia Mundial da Saúde;

Dia do Corretor;

Dia do Jornalismo;

Dia 08
Dia Mundial do Combate ao Câncer;

Dia 10
Dia da Engenharia;

Dia 13
Dia dos Jovens;

Várias reuniões sobre PPR – Pro-
grama de Participação nos Resulta-
dos - foram realizadas em empresas
saltenses nas últimas semanas.

Na Montécnica Eletro Mecânica
Ltda., (foto) uma assembleia aconte-
ceu no último dia 22 de março, para
aprovação do valor e calendário do
PPR 2011. Os acordos continuam em
negociação. O mesmo acontece nas
empresas Brose do Brasil Ltda. (foto),
Thermoid S/A Materiais de Fricção e
Kanjiko do Brasil Indústria Automotiva
Ltda.

Já as empresas Metalcoop –
Cooperativa de Produção Industrial
de Trabalhadores em Conformação
de Metais, Comercial Tomirotti Ltda.-
ME e Sibravac Mecânica Saltense
Ltda. já fecharam os acordos referen-
te ao PPR 2010.

Recentemente uma reunião tam-
bém foi realizada na ITT (antiga
Canberra), com representantes da
empresa e do Sindicato, para apre-
sentação da nova Coordenadora de
RH e início das negociações referen-
tes ao PPR.

Terminou na última sexta-feira, dia
25 de março, o segundo turno das
eleições do Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Sorocaba. Na oportunidade,
Ademilson Terto da Silva foi eleito pre-
sidente com 97,58% dos votos vá-li-
dos.

O Sindicato dos Metalúrgicos do

ASSEMBLEIAS DE PPR

ELEIÇÕES NA REGIÃO

Acontecerá na sede do Sindica-
to dos Metalúrgicos de Salto, no pró-
ximo dia 08 de abril, a partir das 19h,
um Festival de Prêmios realizado
pela APAE de Salto.

Na ocasião serão oferecidos três
prêmios de destaques aos participan-

FUNCIONÁRIO SOFRE INFARTO APÓS SER
DEMITIDO NA TENARIS

Um funcionário da empresa
Tenaris Confab, de Pindamonhanga-
ba, sofreu um infarto ao receber a no-
tícia de sua demissão, no último dia
07 de março.

O trabalhador, que é motorista de
ônibus, foi socorrido e levado ao Hos-

pital Frei Galvão, em Guaratinguetá.
De acordo com o Sindicato dos

Metalúrgicos de Pindamonhangaba,
o funcionário já sofreu um enfarto há
três anos e atualmente era vítima de
perseguição pela direção da empre-
sa.

ABC também concluiu, no último dia
24 de março, a apuração do primeiro
turno das eleições. Na ocasião foram
eleitos 270 trabalhadores para 88 Co-
mitês Sindicais de Empresas (CSE)
– apenas em cinco deles concorreram
duas chapas. O segundo turno será
realizado nos dias 4 e 5 de maio.

4º DESAFIO DA SANTA
Nos próximos dias 08, 09 e 10 de

abril a Secretaria de Esportes e Lazer
de Salto realizará o 4º Desafio da
Santa – Copa de Mountain Bike
DownHill, já inserido no calendário
oficial da Confederação Brasileira.

O evento ocorrerá no Complexo

Turístico de Lavras e contará com um
percurso que terá início no topo do
Monumento à Padroeira de Salto.

O Desafio tem o principal objetivo
de “promover o turismo sustentável e a
preservação do patrimônio cultural e
ambiental do município.

EVENTO
tes vencedores: o primeiro deles no
valor de R$ 500,00; o segundo no va-
lor de R$ 300,00; e o terceiro no valor
de R$ 200,00.

As cartelas já estão à venda na
sede da APAE e custam R$ 10,00.

Prestigiem!

A Faculdade Sant´anna promove-
rá, em seu prédio localizado em Sal-
to, diversos cursos de extensão no
mês de abril, com os temas: Marke-
ting, Contabilidade e Custos, Comér-
cio Exterior e Departamento de Pes-
soal.

Todos eles terão a carga horária
de 30 horas, oferecerão certificados
e serão realizados as sextas ou sába-
dos, em diferentes horários.

CURSO
UniSant´Anna promove diversos cursos de extensão

Os interessados devem fazer as
inscrições na própria Faculdade, na
rua Tranquilo Giannini, 801, Bairro Ola-
ria, no horário das 14h às 21h.

O valor é de R$ 60,00, sendo
R$ 30,00 pagos na matrícula e os ou-
tros R$ 30,00 somente no mês de
maio.

Mais informações podem ser ob-
tidas através do telefone (11) 4028-
1929

03/04 - Karina Camargo - Jornalista do Sindicato
dos Metalúrgicos de Salto


