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Enfim as negociações com a bancada patronal do        
G 10 chegaram ao fim, com um acordo fechado entre 
as partes. A assinatura da CCT – Convenção Coletiva 
de Trabalho aconteceu na última quinta-feira, dia 03 de 
novembro, às 15h00, no prédio da FIESP, localizado na 
Avenida Paulista, em São Paulo. 

Para as empresas com até 30 funcionários os pisos 
salariais dos trabalhadores da categoria passam a ser re-
ajustados em 9%. Já para as empresas com mais de 30 
funcionários, o reajuste é de 10%.  

O Sindicato dos Metalúrgicos de Salto recomenda 
agora que as empresas deste Grupo também repassem o 
reajuste de 10% aos seus trabalhadores. Até o momento, 
várias delas já estão realizando esse pagamento aos seus 
funcionários. 

Na próxima edição deste jornal divulgaremos mais 
informações presentes na CCT assinada pelo Grupo 10. 
Aguarde!

O lançamento oficial da 12ª edição da 
Campanha Natal sem Fome aconteceu no úl-
timo dia 26 de outubro, na sede do Sindicato 
dos Papeleiros, localizada na rua Quintinho 
Bocaiúva, em Salto.

Realizada pelo Comitê Sindical, com o 
apoio voluntário do Sindicato dos Metalúrgi-
cos, da Construção Civil, dos Químicos, do 
Mobiliário, do Comércio e do Papel e Papelão, 
além de professores, servidores públicos e enti-
dade Cáritas Pastorais, a Campanha tem como 
principal objetivo arrecadar alimentos não pe-
recíveis pelos bairros e centro da cidade, para 
posteriormente doá-los à famílias carentes.

Veja mais informações na página 04!
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Uma campanha emperrada, com vitória mar-
cada principalmente pela mobilização dos traba-
lhadores. Esse foi o principal resultado da Cam-
panha Salarial deste ano.

Depois do ato de lançamento, no mês de ju-
lho, e do fechamento de acordos nas cláusulas 
sociais, as negociações econômicas não apresen-
tavam propostas que contemplassem as reivindi-
cações e interesses da categoria. Por isso, muitos 
índices oferecidos, alguns deles inclusive abaixo 
da inflação, foram rejeitados sequencialmente.

As discussões só avançaram quando os traba-
lhadores se uniram e deram início às paralisações 
em massa, demonstrando sua força. A partir daí, 
as empresas perceberam que precisavam apresen-
tar algo justo e coerente com a realidade e então, 
os acordos foram sendo fechados individualmen-
te, de acordo com a realidade presente em cada 
metalúrgica, e com a obtenção de propostas ainda 
melhores que as apresentadas nas mesas de discus-
sões entre a FEM e as bancadas patronais.

Para os diretores sindicais o trabalho foi árduo. 
Foram semanas e mais semanas de idas e vindas 
em reuniões realizadas na capital e de presença 
marcante em cada base, informando e motivando 
os trabalhadores, ao mesmo tempo em que dialo-
gavam maciçamente com os patrões.

Como resultado, os metalúrgicos conquista-
ram um reajuste de 10%, mantendo novamente 
os ganhos reais conquistados nos últimos anos.

Foi uma vitória que demonstrou a todos que 
a riqueza e força do nosso país estão concentradas 
nas mãos desses trabalhadores, que lutam a cada 
dia pelo sustento de sua família e pelo desenvol-
vimento de toda uma nação. Por isso, nada mais 
justo do que serem valorizados.

Com o objetivo de oferecer cada vez mais benefícios 
aos trabalhadores, o Sindicato dos Metalúrgicos de Sal-
to fecha periodicamente novos convênios, que ficam à 
disposição dos associados, fazendo com que os mesmos 
façam compras, estudem e solicitem serviços com con-
dições especiais de preços e prazos. 

No mês de outubro, dois novos convênios foram 
fechados. Confira abaixo quais são eles, bem como o 
endereço e informações para contato! 

Para saber os benefícios oferecidos pelos novos con-
veniados, bem como ter acesso a lista completa dos no-
mes, por favor acesse www.stimsalto.org.br!

O diretor Flávio Dionísio Alves Ribeiro participou na 
última quinta-feira, dia 27 de outubro, de um encontro 
realizado pela Secretaria da Juventude da FEM/CUT-SP, 
na sede da entidade, em São Bernardo do Campo.

Na oportunidade representantes dos sindicatos me-
talúrgicos filiados debateram sobre diversos assuntos, 
como o balanço da Campanha Salarial deste ano, com o 
objetivo de fortalecer discussões e ações sobre o tema. 

Na ocasião também foram levantados tópicos relacio-
nados ao 3º Encontro Estadual da Juventude da FEM/
CUT-SP, que será realizado futuramente.  

De acordo com esti-
mativa do Dieese – De-
partamento Intersindical 
de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos - 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 
(sem contar os valores pagos pelo PPR). Aproxima-
damente 4.400 trabalhadores serão beneficiados.

Para chegar a esses números, foram utilizados da-
dos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 

e do Cadastro Geral 
de Empregados e 

Desempregados 
(CAGED), am-
bos do Ministério 
do Trabalho e Em-

prego (MTE).
Com relação aos 

valores, o rendimento 
foi atualizado pelo reajuste salarial 
conquistado pelos sindicatos ligados 
a FEM/CUT-SP, não levando em 
consideração autônomos e assalaria-

dos sem carteira.
Para se ter noção do total estimado a ser injetado 

pelos metalúrgicos no município de Salto, o montante 
é suficiente para comprar 7.666 TVs de LCD de 32 
polegadas (aproximadamente R$ 1.200 a unidade).

aVaLiaÇÃO Da CaMpanHa 
SaLaRiaL 2011

..:: nOVOS COnVÊniOS ::..

RV 
EVENTOS KIDS

Endereço: Polônia, 665  
Jd Celani

Telefone: 4029-7746
9786-6290

..:: DiRETOR paRTiCipa DE REuniÃO Da 
SECRETaRia Da JuVEnTuDE Da FEM/CuT-Sp 

..:: 13O SaLáRiO DEVE inJETaR R$ 9 MiLHõES 
EM SaLTO, SEgunDO DiEESE



Depois da notícia da doença de Luiz Inácio Lula da 
Silva, que luta contra um câncer na laringe, a CNM/
CUT divulgou uma carta de apoio ao ex-presidente, 
em nome de todos os sindicalistas filiados do Brasil. 

Lula já começou as sessões de quimioterapia, que 
terão um prazo de três meses, para depois dar início as 
sessões de radioterapia. 

Veja abaixo a mensagem de apoio ao presidente. 
Força Lula!

 
COMPANHEIRO LULA,
 
A CNM/CUT, que representa 800 mil metalúrgi-

cos em todo o país, vem através desta manifestar sua 
total solidariedade e apoio ao mais breve restabeleci-
mento das boas condições de saúde do nosso presi-
dente de honra: o companheiro LULA.

Temos a certeza de que todo o povo brasileiro e, 
em particular os trabalhadores metalúrgicos, estão 
torcendo e confiantes no sucessso do tratamento mé-
dico que se inicia. E que ao seu término, LULA esta-
rá mais do que nunca, cheio de vida e de garra para 
continuar sua luta de transformação e de justiça social 
para o nosso país.

Queremos nos solidarizar também com dona Ma-
risa, filhos e netos. Temos a certeza que esta situação 
será superada da melhor maneira possível e que a ale-

gria e a vontade de lutar continuará ser a marca desta 
família vitoriosa.

Garra LULA! Nós metalúrgicos estaremos sempre 
ao seu lado.

“Todo o apoio dos metalúrgicos da CNM/CUT ao 
companheiro Lula, que é presidente de honra da nossa 
querida Confederação.”

Paulo Cayres, presidente da Confederação Nacional 
dos Metalúrgicos da CUT

A Prefeitura da Estância Turística de Salto apre-
sentou no último dia 28 de outubro, o projeto de 
infraestrutura e saneamento básico do Pólo Empre-
sarial Santos Dumont, que será instalado às margens 
da rodovia SP-75. No encontro, foram discutidas 
informações sobre a implantação da rede de água e 
esgoto nas áreas industriais do eixo da rodovia. 

Nos últimos 
dias o Sindicato 
dos Metalúrgicos 
de Salto realizou 
assembleias em 
diversas empresas 
metalúrgicas sal-
tenses, por vários 
motivos. 

Na MMS 
Multiaços Metais 
e Serviços Ltda., 
por exemplo, a as-
sembleia feita no 
dia 31 de outu-
bro (fotos) teve o 
objetivo de apre-
sentar aos trabalhadores a proposta de PPR – Pro-
grama de Participação de Resultados oferecida pela 
empresa, a qual foi rejeitada de forma unânime. O 
Sindicato espera agora uma posição da MMS para 
que uma nova reunião seja marcada com urgência, 
visando a solução para o assunto. 

No mesmo dia, uma assembleia também foi re-
alizada na Altena Brasil Iluminação Ltda., devido 
aos maus tratos e perseguições feitas por um ge-

rente aos trabalha-
dores. O problema 
é antigo e, por isso, 
outras assembleias 
já foram anterior-
mente realizadas 
no local, sem que 
infelizmente uma 
atitude fosse toma-
da pela empresa. 
“Agora os trabalha-
dores estão dispos-
tos a irem até o fim. 
Ou a Altena se po-
siciona a favor do 
gerente ou a favor 
dos trabalhadores”, 

disse Claudemir Trovilho, diretor do Sindicato. 
Já na semana passada, conforme publicamos na 

última edição deste informativo, uma assembleia 
também foi realizada na Audilab Indústria e Co-
mércio de Alto Falante Ltda., com o objetivo de 
definir o futuro dos trabalhadores, já que a empre-
sa encontra-se em uma crítica situação financeira. 
Na ocasião, o Sindicato informou aos funcionários 
de todos os turnos, as propostas feitas pela empre-

No dia 28 de outubro foram inaugurados 7 pon-
tos de leitura na Mercedes-Benz, em São Bernardo. 
O projeto acontece em empresas metalúrgicas, atra-
vés de uma parceria entre Sindicato, Ministério da 
Cultura e prefeituras. Os sete pontos de leitura na 
Mercedes são os primeiros a serem instalados em 
uma montadora. 

sa, como por exemplo, a redução de 10% nos sa-
lários e a oferta de layoff, ou seja, suspensão tem-
porária do contrato de trabalho, prevista no artigo 
476-A da CLT. Depois disso, nos últimos dias, 
aproximadamente 60 trabalhadores aderiram a essa 
suspensão, sendo que a previsão para o início dos 
pagamentos, que serão feitos pelo FAT – Fundo de 
Amparo ao Trabalhador, ainda não está definida. 
Os demais funcionários, que não aceitaram partici-
par do  layoff, tiveram que pedir demissão, já que a 
empresa decidiu que não teria condições financei-
ras para demitir ninguém. 

Estarão abertas de 16 a 30 de novembro, das 9h 
às 21h, no CEMUS II (Rua Dr. Barros Junior, 300 
– Centro) as inscrições para o Curso de Contabili-
dade, destinadas aos concluintes do ensino médio 
ou alunos que cursarão o 3º ano do ensino médio 
em 2012. O período de matrícula será de 02 a 06 
de janeiro de 2012. Mais informações, bem como a 
relação de documentos necessários, podem ser ob-
tidas através do telefone (11) 4028-2577 ou (11) 
4602-4522.

..:: SinDiCaLiSTaS pRESTaM apOiO aO
 EX-pRESiDEnTE

..:: FiquE aTEnTO! ::..

..:: nOVO pÓLO inDuSTRiaL

..:: LEiTuRa naS FáBRiCaS

..:: SinDiCaTO REaLiZa DiVERSaS aSSEMBLÉiaS na ÚLTiMa SEMana

..:: Curso
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..:: aniVERSaRianTE ::..

Merson Damato 
 16/11

Por mais um ano 
consecutivo o Sindica-
to dos Metalúrgicos de 
Salto esteve presente 
na solenidade oficial de 
abertura da Campanha 
Natal sem Fome, já tra-
dicional na cidade de 
Salto. 

O lançamento da 
12ª edição aconteceu 
no último dia 26 de 
outubro, na sede do 
Sindicato dos Papelei-
ros, localizada na rua 
Quintinho Bocaiúva, 
em Salto.

Na ocasião estiveram presentes o vice-presidente Flávio 
dos Santos, os diretores Wilhes Gomes da Silva e Flávio 
Dionísio Alves Ribeiro e a Secretária Geral Rosemilda da 
Silva Pereira. Também participaram da cerimônia, além 
dos organizadores, diversas autoridades, jornalistas e con-
vidados em geral.  

Em sua fala, Willhes salientou a importância da Cam-
panha, bem como do seu lançamento ocorrer em um 
sindicato.  “Muitas pessoas não sabem da mão solidária 
que os sindicatos possuem e toda a ajuda à comunidade 
que eles oferecem. O Natal sem Fome existe há mais de 
10 anos e vai além do que se propõe, pois os alimentos 
arrecadados ajudarão as famílias até meados de fevereiro, 
época em que existem mais gastos decorrentes de impos-
tos e início do ano letivos das crianças”.

Célia Bergantin, da Cáritas Interparoquial de Salto, 
também ressaltou como é gratificante fazer parte dessa ini-
ciativa. “Este tipo de doação é benéfica tanto para quem 
recebe, quanto para quem doa. É uma experiência de vida. 
Para amar a Deus nós temos antes que amar o próximo”.

Por sua vez, o vice-prefeito Juvenil Cirelli, também 
presente em mais um ano, lembrou novamente do com-
panheiro China, personagem marcante e fundamental 

nessa ação solidária.    
Realizada pelo Co-

mitê Sindical de Salto, 
a Campanha conta com 
o apoio voluntário do 
Sindicato dos Metalúr-
gicos desde o início da 
ação, em 2001. Além 
dele, a Cáritas Pastoral, 
ligada à Igreja Católi-
ca, e outros Sindicatos, 
como da Construção 
Civil, dos Químicos, do 
Mobiliário, do Comér-
cio e do Papel e Papelão 
também prestam auxí-

lio, bem como os professores e os servidores públicos da 
cidade.

O principal objetivo da iniciativa é arrecadar alimentos 
não perecíveis pelos bairros e centro da cidade, para poste-
riormente doá-los, através das pastorais, a diversas famílias 
carentes, proporcionando um Natal mais feliz às mesmas. 

Neste ano, os alimentos serão coletados por voluntá-
rios do movimento sindical, da Cáritas Interparoquial e 
dos Crismandos 2011. As concentrações serão feitas nas 
paróquias, sempre às 8h, e o calendário das arrecadações 
será o seguinte: 

 05/11 – Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Região 
do Cecap)

12/11 – Paróquia São Roque (Região do Jardim das 
Nações)

19/11 – Paróquia São Benedito (região central)
26/11 – Paróquia Nossa Senhora do Monte Serrat 

(Inicio na Região do Salto de São José)
03/12 – Paróquia Cristo Rei (Região do Jardim ao Ju-

das Tadeu)
 Aqueles que desejarem doar um quilo ou mais de ali-

mento não perecível, fora dos dias de arrecadação, devem 
procurar a Cáritas de Salto, na rua Rui Barbosa, 615, Cen-
tro. Mais informações pelo telefone (11) 4602-5239.

Como acontece anualmente no mês de novembro, uma programação especial será 
realizado em comemoração à Consciência Negra. O evento acontece entre os dias 11 e 
20, e é gratuito. Confira: 

 Dia 11 de novembro, sexta-feira (Sala Giuseppe Verdi):  Exposição de fotos e lan-
çamento de calendário; 19h30 - Cerimônia de Abertura e entrega do Prêmio Zumbi dos 
Palmares; 20h30 – Apresentações Culturais 

 Dia 12 de novembro, sábado (Praça XV de Novembro): 17h – Jongo – Roda com 
a comunidade de Jongo Dito Ribeiro; 0h – Roda de Samba 

 De 12 a 15 de novembro (Praça XV de Novembro): A partir das 12h – Salto Arte, 
Feira Afro e Praça de Alimentação

 Dia 13 de novembro, domingo: 9h – Estádio Municipal – Jogos da Amizade – Pre-
tos X Brancos; 19h30 – Praça XV de Novembro – Roda de Samba; 19h30 – Sala Palma 
de Ouro - CEC - Grupo de Mulheres Negras Saltenses e o Desfile “Beleza + 50 2011. 

 Dia 14 de novembro, segunda-feira (Praça XV de Novembro): 17h30 – Bloco de 
Percussão em Cortejo; 19h30 – Samba Rock; 20h – Roda de Samba 

 Dia 15 de novembro, terça-feira: A partir das 10h – Praça XV de Novembro – Ex-
posição de painéis de grafite – Campeonato Break; 16h – Praça XV de Novembro – Sho-
ws; 20h – Sala Palma de Ouro –CEC - Cia Faces Ocultas de Dança apresenta “Caminhos 
Verdes pro Mar” 

 Dia 16 de novembro, quarta-feira (Sala Palma de Ouro –CEC): Lançamento da 
caixa de filmes “Espelho Atlântico”. 

 Dia 18 de novembro, sexta-feira: 19h30 – Associação Filantrópica Renascer 3ª Ida-
de (Rua Floriano Peixoto, 1705 – Jardim Sontag) – Missa Afro; 20h30 – Praça Zumbi dos 
Palmares – Entrega do novo Monumento a Zumbi 

 Dia 20 de novembro, domingo  (Sala Palma de Ouro – CEC): 19h30 – X Concur-
so de Beleza Negra – Zumbi e Dandara.  

..:: LanÇaMEnTO DO naTaL SEM FOME ::..

A comissão eleita pelos trabalhadores do chão de fá-
brica não consegue trabalhar porque quando há inciden-
te na empresa, há uma intervenção na atuação dos cipei-
ros, vinda da resistência da supervisão e da liderança. 

KanJiKO

Em vez de melhorarem o ambiente de trabalho, fi-
cam perseguindo os funcionários que têm problemas 
adquiridos na própria empresa. 

aLTEna

SinDiCaTO DOS METaLÚRgiCOS nOVaMEnTE MaRCa 
pRESEnÇa E pRESTa auXÍLiO À CaMpanHa

..:: COMEMORaÇÃO Da COnSCiÊnCia nEgRa ::..

THERMOiD
Recentemente, após a Campanha Salarial, a Ther-

moid demitiu quase 50 trabalhadores, de várias funções, 
inclusive lideranças. Os que continuam esperam agora 
que a empresa adeque o número da produção para o nú-
mero de trabalhadores atuais, não tirando o couro dos 
que ficaram.  


