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Conforme divulgamos na última edição deste infor-
mativo, enfim as negociações com a bancada patronal 
do G10 chegaram ao fim, com a assinatura da CCT – 
Convenção Coletiva de Trabalho, no último dia 03 de 
novembro. Confira na tabela abaixo as principais infor-
mações desse acordo!

Para o presidente da FEM – Federação Estadual dos 
Metalúrgicos da CUT, Valmir Marques (Biro-Biro), os 
resultados novamente foram muito positivos. “Estamos 
contentes com o encerramento da Campanha, que foi vi-

Diversas assembleias referentes ao PPR – Programa de 
Participação nos Resultados foram realizadas nos últimos 
dias, em empresas metalúrgicas saltenses. As negociações 
prosseguem até o final do ano.

Também no mês de novembro, em diversas indús-

toriosa em mais um ano. Conquistamos um dos maiores 
aumentos reais do país e também avançamos na questão 
da melhoria e inclusão de benefícios sociais, em todas  
as Convenções, garantindo principalmente o aumento 
dos direitos das mulheres e mães, o estímulo ao primeiro 
emprego e o respeito às pessoas com deficiência”, disse 
ele. 

 As cláusulas de todos os Grupos encontram-se na ín-
tegra no site do Sindicato, no endereço http://www.stim-
salto.org.br/convencoes-coletivas

Grupo Reajuste Pisos Salariais
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Os salários vigentes em 31 
de agosto de 2011 são rea-
justados a partir de 01 de se-

tembro de 2011, em 10%.

O salário normativo para empresas, até 31 de agosto de 2011, 
com até 30 empregados, passou a ser de R$ 863,28; para 
aquelas entre 31 e 500 empregados passou a R$ 953,70; e 

para as com mais de 500 empregados, a R$ 1.093,40

trias, acontecem as eleições da CIPA – Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes. 

Confira essas informações e os últimos acordos fei- 
tos com os trabalhadores, nas páginas 03 e 04 deste jor-
nal!
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Engana-se quem acredita que as únicas e princi-
pais ações de um sindicato sejam aquelas relaciona-
das às empresas, ou seja, realização de assembleias, 
greves, orientações jurídicas, enfim.

Na verdade, o Sindicato tem a principal função 
de representar e proteger o trabalhador como um 
todo, ou seja, o cidadão, e por isso, tem uma grande 
missão perante a sociedade na qual está instalado.

É exatamente por isso que existem os comitês 
sindicais, que com freqüência participam de inicia-
tivas voltadas à melhor qualidade de vida da popu-
lação.

Uma dessas iniciativas, de grande destaque em 
Salto e que conta com a apoio do Sindicato dos 
Metalúrgicos, é a Campanha Natal sem Fome.

Há muitos anos, o STIMSALTO fazia sua pró-
pria arrecadação de cestas básicas, na porta das em-
presas, assim como faziam também os outros Sin-
dicatos. Foi nessa época que o eterno companheiro 
sindical China, já falecido, tinha um papel funda-
mental, estando sempre presente. Com o passar 
do tempo, a Campanha se fortaleceu e atualmente 
conta com o auxílio e união de diversos sindicatos 
e outros segmentos da comunidade saltense. Agora 
os alimentos não chegam mais somente das empre-
sas, que fazem importantes doações, mas também 
das mãos de cada morador, que recebe os voluntá-
rios em sua porta e doa, muitas vezes, o pouco que 
tem.

Por isso, o lançamento da Campanha, que ocor-
re sempre em algum sindicato da cidade, fortalece 
ainda mais o papel do Sindicato Cidadão...aquele 
que luta e age em prol do desenvolvimento e bem-
estar dos trabalhadores e da sociedade na qual ele 
vive.

De forma mais ampla, essa preocupação social 
também é uma marca dos governos petistas, afinal, 
foi no governo Lula que muitos programas sociais 
nasceram e mudaram a realidade de pobreza extre-
ma do nosso país. 

Na última semana, os diretores do STIMSALTO 
participaram de diversos e importantes encontros do 
ramo metalúrgico.

Magailda Silva Pereira marcou presença em uma reu-
nião do Coletivo das Mulheres Metalúrgicas da FEM-
CUT/SP, que teve como objetivo avaliar a Conferência 
Estadual, realizada no mês de outubro, bem como defi-
nir metas de fortalecimento da etapa nacional, que será 
realizada em breve. Na ocasião também foi debatido e 
divulgado o calendário de eventos para o final do ano, 
dentre eles o aniversário da Escola Sindical São Paulo-
CUT, que dentre outras funções, presta assessoria a enti-
dades públicas e privadas na área da educação do traba-
lhador e qualificação profissional.

Já o diretor Flávio Dionísio Alves Ribeiro também 
participou de mais uma reunião da Juventude Metalúr-
gica da FEM-CUT/SP, no último dia 27, oportunidade 

Na última edição deste informativo divulgamos 
que, de acordo com esti mativa do 
Dieese – De partamento Intersin-
dical de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos - Sub seção Dieese 
Metalúr gicos de Sorocaba, Itu e 
Salto, até o final de 2011 devem ser 
injetados na economia saltense até 
R$ 9,2 milhões, em con seqüência 
do pagamento do 13º salário dos 
traba lhadores metalúrgicos que 
ocupam cargos na cidade.

Com relação aos valores, o ren-
dimento foi atualizado pelo reajus-
te salarial conquistado pelos sindi-
catos ligados a FEM/CUT-SP, não 
levando em consideração autônomos 
e assalaria dos sem carteira.

Além disso, na última semana, de acordo com a 
apuração feita pelo Sindicato dos 
Metalúrgicos de Salto, referente aos 
valores de PPR (Programa de Par-
ticipação de Resultados), injetados 
pelos trabalhadores de diversas em-
presas na economia local, a distri-
buição é de R$ 2.069.701,42 no pri-
meiro semestre e R$ 3.436.330,20 
no segundo.

Se considerarmos os dois pa-
gamentos acima descritos, somen-
te na cidade de Salto estão sendo 
injetados na economia local neste 
ano, cerca de 12 milhões de reais. 
Este valor tende, porém, a ser ainda 

maior se considerarmos que algumas 
empresas estão em fase de negociação do PPR.

na qual discutiu-se a realização do encontro estadual, 
que acontecerá em 02 de dezembro. O evento contará 
com a presença dos diretores Flávio Dionísio, Welling-
ton Barbosa e Hulisses Pesce, do STIMSALTO.

Por sua vez, o diretor João Penariol esteve presente na 
Alemanha, onde participou de um intercâmbio, que teve 
o objetivo de iniciar uma rede de comunicação entre os 
metalúrgicos do Brasil e deste outro país. O encontro 
foi promovido pela CNM-CUT, DGB (central sindical 
alemã) e IG Metall (Sindicato Nacional dos Metalúrgi-
cos da Alemanha) e na oportunidade, também estiveram 
presentes metalúrgicos brasileiros de outros sindicatos. 

Durante a viagem, os sindicalistas conheceram in-
dústrias, participaram de seminários e conheceram a re-
alidade de trabalho local. 

O retorno do companheiro João aconteceu no últi-
mo sábado, dia 19 de novembro. 

O STIMSALTO dá as boas-vindas ao 
companheiro Valter Luiz, que retornou ao 
trabalho após um afastamento de quase dois 
meses, devido a problemas de saúde. O Sin-
dicato também deseja sinceros votos de boa 
recuperação ao mesmo.

..:: BOaS-ViNDaS ::..

paRTiCipaÇÃO CiDaDÃ

..:: DiRETORES DO STiMSaLTO paRTiCipaM DE 
iMpORTaNTES ENCONTROS

..:: 13º SaLáRiO E ppR DEVEM iNjETaR 
CERCa DE 12 MiLHÕES Na ECONOMia 



O diretor do Sindicato, Valter Luiz, participou 
na última quinta-feira, dia 17 de novembro, do “IV 
Encontro Anual do Espaço da Cidadania” (foto). O 
evento aconteceu em São Paulo e, na ocasião, Valter 
também esteve presente na abertura do Seminário In-
ternacional “Celebrando os 30 anos do AIPD – Ano 
Internacional das Pessoas Deficientes”, no Memorial 
da América Latina.

De acordo com o Espaço da Cidadania, o principal 
intuito da realização do Encontro foi “esclarecer dúvi-
das e fortalecer o conhecimento de pessoas e organi-
zações que trabalham concretamente pela inclusão em 
diversos campos de atuação”.

Informações atualizadas sobre a inserção de pessoas 
com deficiência no mercado de trabalho e a movimen-
tação para garantia do trabalho decente das pessoas 

com deficiência foram os principais eixos de debate 
do evento. Por isso, a presença do diretor sindical do 
STIMSALTO em tal Encontro foi muito importante.

No mesmo dia em que Valter participava do evento, 
a presidente Dilma Rousseff também dava um impor-
tante passo na inclusão das pessoas com deficiência, 
ao lançar um Plano Nacional destinado às mesmas. 
Denominado “Viver sem Limites”, esse Plano tem o 
objetivo de fazer com que, por meio de ações estra-
tégicas em educação, saúde, cidadania e acessibilida-
de, sejam garantidas a inclusão social e a autonomia 
da pessoa com deficiência, eliminando-se barreiras e 
garantindo-se o acesso a bens e serviços.

Diversas metas já foram traçadas para o “Viver sem 
Limites” até 2012 e sua previsão orçamentária é de  
R$ 7,6 bilhões. 

O valor do IPVA no próximo ano deverá cair. Isso 
porque com o mercado automotivo bastante compe-
titivo, a concorrência chinesa e o barateamento de 
equipamentos, os preços dos veículos usados foi de-
preciado. Como o IPVA corresponde a um percen-
tual do valor desses bens, há um impacto que leva à 
redução do imposto.

A Campanha Natal sem Fome segue a todo o 
vapor pelos bairros de nossa cidade.

Somente no Jardim das Nações, cerca de 200 
voluntários foram os responsáveis pela arrecadação 
de mais de 5 toneladas de alimentos não perecíveis, 
no último dia 12 de novembro.

As arrecadações ainda serão realizadas por mais 
dois finais de semana, nos próximos dias 26 de no-
vembro e 03 de dezembro, na Paróquia Nossa Se-
nhora do Monte Serrat e na Paróquia Cristo Rei, 
respectivamente.

O principal intuito dessa iniciativa é possibilitar 
um Natal mais feliz e com menos desigualdades em 
2011. Por isso, todos os alimentos recolhidos serão 
doados às Pastorais da cidade, que os entregarão a 
diversas famílias carentes.

Aqueles que desejarem doar um quilo ou mais 
de ali mento não perecível, fora dos dias de arreca-
dação, devem procurar a Cáritas de Salto, na rua 
Rui Barbosa, 615, Cen tro. Mais informações po-
dem ser obtidas pelo telefone (11) 4602-5239.

Desde já, o Sindicato dos Metalúrgicos de Salto, 
grande apoiador e parceiro desta causa, agradece 
imensamente a todas as empresas saltenses que fi-
zeram suas doações, contribuindo com o sucesso 
da Campanha, por mais um ano consecutivo!

..:: DiRETOR paRTiCipa DE SEMiNáRiO iNTERNaCiONaL SOBRE 
pESSOaS DEFiCiENTES, NO MESMO Dia EM QUE pRESiDENTE 

DiLMa LaNÇa pLaNO NaCiONaL SOBRE O aSSUNTO

..:: FiQUE aTENTO! ::..
VaLOR DO ipVa SERá MENOR EM 2012

No último dia 9/11, a empresa Continental Brasil 
Indústria Automotiva Ltda. anunciou a implantação 
de um Centro Tecnológico em sua unidade saltense. 
O investimento será de R$ 23 milhões e permitirá 
que a fábrica invista em novas tecnologias para a in-
dústria automotiva. 

NOVO CENTRO TECNOLÓgiCO Da 
EMpRESa CONTiNENTaL

A Escola Judicial do Tribunal Regional do Traba-
lho da 2ª Região realizará uma palestra com o tema 
“Acidentes de trabalho e doenças ocupacionais: pre-
venção e implementação de boas práticas”. O evento 
acontecerá no dia 23/11, a partir das 18h30, no Cen-
forpe de São Bernardo do Campo, e será ministrado 
pela Dra. Irene F. S. Duarte Saad, Higienista Ocu-
pacional, e pelo professor doutor Raimundo Simão 
de Mello, Procurador do Trabalho da 15ª Região. No 
dia anterior, 22 de novembro, a FEM-CUT/SP tam-
bém realizará uma palestra sobre “Alta programada 
no ramo metalúrgico cutista”, a partir das 10h, em 
sua sede, em São Bernardo do Campo. 

paLESTRaS SOBRE SaÚDE NO TRaBaLHO

..:: NaTaL SEM FOME pROSSEgUE COM aRRECaDaÇÕES ::..

..:: CipaS NaS EMpRESaS ::..
Neste mês de novembro, diversas empresas sal-

tenses realizam a eleição para os membros da CIPA 
– Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.

Na empresa Continental Brasil Ind. Aut. Ltda., o 
diretor do STIMSALTO, Marcio Padilha, foi eleito 
como suplente, enquanto na empresa Thermoid S/A 
Materiais de Fricção a eleição para escolha dos mem-
bros que representarão os trabalhadores nessa Co-
missão acontecerá no próximo dia 02 de dezembro.

Já na Nagel/Pittler, os diretores do STIMSALTO, 
Willhes Gomes da Silva e Aparecido Duarte, assim 
como o presidente Alexandro Garcia Ribeiro, partici-
param de uma reunião da CIPA, juntamente com os 
Cipeiros, no último dia no dia 04 de novembro. Na 
ocasião, foram verificadas algumas irregularidades e 
debatidos temas graves, como a manutenção e res-
tauração da ponte rolante, que há tempos vem sendo 
solicitada e seu perigo alertado pela Comissão. Após 
a reunião, a descrição de todas as atitudes pendentes 
que devem ser tomadas foi enviada ao Sindicato, e 
agora o próximo passo é apresentá-la à empresa, para 
que a mesma tome providências no prazo estabeleci-
do. Se os problemas não forem resolvidos, o Sindica-
to acionará as atitudes adequadas para o caso.

FOTOS: JORNAL ESTÂNCIA



..:: aNiVERSaRiaNTE ::..

Edinalva de Souza Lima Ramalho
29/11

De forma unânime os trabalhadores da empresa Tor-
noben Usinagem Torno Automático Ltda. aceitaram o 
valor de PPR – Programa de Participação de Resultados 
proposto pela empresa. A votação aconteceu durante 
assembleia realizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de 
Salto.

Da mesma forma, as empresas Metalmix Usinagem 
Industrial Ltda., Especifer Indústria e Comércio de Ferra-
mentas Ltda. e Embasalto Indústria e Comércio de Emba-
lagens Ltda. (através de uma comissão interna), também 
tiveram a aprovação dos funcionários quanto aos acordos 
apresentados.

Já na Nagel Brasil Máquinas e Ferramentas Ltda./Pit-
tler Máquinas Ltda., porém, os trabalhadores rejeitaram 
o valor oferecido em duas assembleias. A primeira delas 
aconteceu em 10 de novembro e a segunda no dia 21 de 
novembro (fotos), ambas às 7h. Durante a segunda as-
sembleia houve votação secreta dos trabalhadores, sendo 
que o resultado foi de 1 voto nulo, 15 a favor da proposta 

apresentada pela empresa e 122 contrários à mesma. No 
mês de junho, os funcionários da Nagel/Pittler receberam 
a primeira parcela referente a uma antecipação do PPR, e 
agora lutam para que a segunda parte do pagamento seja 
coerente com a realidade da empresa, que está em um mo-
mento muito aquecido. “Conversei com os trabalhadores 
e constatei que eles estão descontentes com o valor porque 
a empresa nunca esteve tão bem, com tanto trabalho e 
correria, como nesse ano”, disse o diretor sindical da base, 
Aparecido Duarte.

Agora, o STIMSALTO aguarda uma nova reunião 
com a direção da Nagel/Pittler, para que outra proposta 
seja discutida.

“De forma geral estamos com bons resultados a respei-
to do PPR na nossa cidade. Os empresários estão ficando 
conscientes da importância e obrigatoriedade desse Pro-
grama, e os trabalhadores cada vez mais unidos, exigindo 
os direitos que a lei lhes concede”, disse o diretor sindical 
Claudemir Trovilho, responsável pela Secretaria de PPR. 

Durante assembleia realizada pelo STIMSALTO na 
empresa Kanjiko do Brasil Indústria Automotiva Ltda, 
na última segunda-feira, dia 21 de novembro, às 17h, os 
trabalhadores do turno da manhã e da tarde aprovaram, 
através de votação secreta, o prazo de 45 minutos ofereci-
dos atualmente como horário de alimentação. No período 
vespertino, o resultado foi de 121 votos a favor, 03 nulos 
se 53 contrários. 

Na ocasião, os diretores do Sindicato também aprovei-
taram a oportunidade para enfatizarem a importância da 
saúde do trabalhador e da CIPA – Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes.  

PINDAMONHANGABA
Uma assembleia histórica na sede do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Pindamonhangaba aprovou a re-
forma do estatuto, com uma série de melhorias para 
a democratização da entidade. Dentre elas está a 
entrada da categoria, já a partir do próximo proces-
so eleitoral, para o novo modelo de sindicalismo, o 
CSEs (Comitês Sindicais por Empresa), além da  re-
novação constante da direção executiva da entidade, 
que poderá se reeleger apenas uma vez consecutiva 
para cada cargo.

CAJAMAR
Acontecerá nos dias 23 e 24 de novembro a elei-
ção para a renovação da diretoria do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Cajamar e região. Concorrerá uma 
chapa única e a coleta dos votos acontecerá com ur-
nas na sede do sindicato e em seis empresas, além 
das itinerantes que percorrerão todas as indústrias 
onde há associados.

Já não dá mais para assistirmos de braços cruzados 
as atitudes do gerente dessa empresa. Reuniões já foram 
feitas com os diretores, mas a situação de assédio e maus-
tratos continua. A empresa não se posiciona, inclusive 
duvidando de certos fatos, fazendo com que assim eles só 
se fortaleçam. Está na hora da Altena tomar uma postura 
a favor ou contra seus trabalhadores, que não suportam 
mais tais condições. Se nada for feito imediatamente, o 
Sindicato será obrigado a tomar providências legais e ca-
bíveis a respeito do assunto. 

aLTENa

EMpRESaS NEgOCiaM ppR COM TRaBaLHaDORES

..:: TRaBaLHaDORES Da KaNjiKO paRTiCipaM DE VOTaÇÃO ::..

FORTaLECiMENTO 
REgiONaL

FOTOS: KR COMUNICAÇÃO


