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Está difícil. Depois de muita conversa, a classe patronal não avançou em nada, durante as negociações da
Campanha Salarial 2011, sem a apresentação de propostas que contemplassem as reivindicações e interesses
da categoria.
O impasse continua nos Grupos 2, 3, 8 e 10, além
da Fundição, com reprovação de todos os índices de aumento real, entre 0,74% e 1,49%.
Em toda a região, milhares de trabalhadores já estão
se mobilizando, realizando paralisações e aprovando,
em massa, um estado de greve, com início nos próximos
dias e por tempo indeterminado, se nada mudar.
No Sindicato dos Metalúrgicos de Salto, em assembleia extraordinária realizada no último dia 15 de setembro, quinta-feira, os trabalhadores também aprovaram, por unanimidade, o estado de greve (ver detalhes
na página 4). O mesmo já aconteceu em Itu, Taubaté,
ABC e Pindamonhangaba.
A solicitação dos trabalhadores é de reposição da
inflação [7,5%] e mais aumento real incorporados aos
salários. Até o momento, nenhuma expectativa de acordo está prevista e a data-base dos metalúrgicos filiados à
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CHEGA DE CONVERSA patrões!
agora é GREVE!

FEM-CUT/SP já venceu no último dia 1º.
Por isso, a partir de agora, a união de todos é fundamental. “Precisamos mostrar para as bancadas patronais a disposição de luta dos trabalhadores. Os grupos
patronais têm condições de avançar e contemplar as

reivindicações da categoria. SE AS BANCADAS NÃO
AVANÇAREM NAS PROPOSTAS ECONÔMICAS,
SERÃO DEFLAGRADAS GREVES NA NOSSA
BASE EM TODO O ESTADO”, disse Biro Biro, presidente da FEM/CUT-SP.

CONHEÇA ABAIXO QUAIS FORAM AS PROPOSTAS APRESENTADAS E REJEITADAS
• Fundição: proposta de 9% (sendo 7,4% de INPC + 1,49% de aumento real)
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PPR está chegando à fase final,
com maioria dos acordos fechados
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AGORA É A HORA! JUNTOS
PODEMOS MAIS!

• Grupo 8 (trefilação, laminação de metais ferrosos, refrigeração, equipamentos ferroviários e rodoviários, entre
outros) proposta de 7,8% para empresas com até 50 funcionários (sendo 7,4% de INPC + 0,37% de aumento real)
e 8,5% para empresas com mais de 50 funcionários (sendo 7,4% de INPC + 1,02% de aumento real)
• Grupo 10 (reúne os sindicatos patronais dos setores de lâmpadas, equipamentos odontológicos, iluminação,
material bélico, entre outros) – proposta de 7% para empresas com até 35 funcionários (sendo esse índice, menor
que o da inflação acumulada do período) e 8,2% para empresas com mais de 35 funcionários (sendo 7,4% de INPC
+ 0,74% de aumento real)
• Grupo 3 (autopeças, forjaria, parafusos) – proposta de 8,9% (sendo 7,4% de INPC + 1,50% de aumento
real)
• Grupo 2 (máquinas e eletrônicos) – proposta de 10% (sendo 7,4% de INPC + 2.60% de aumento real)

..:: PPR está chegando à fase final,
com maioria dos acordos fechados

PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO
AO USO DE DROGAS
Acontecerá
próximo dia 20
setembro, com
início às 14h,
na
Sala Palma de
Ouro do CEC.
A
palestrante
será a renomada jornalista
Izilda Alves. O
evento terá a duração de quatro horas e será aberto ao
público, com entrada franca. A iniciativa é da Lojas
Cem, em parceria com a Jovem Pan.
no
de

já foram definidas. O mesmo acontece nas empresas
Tupre Usinagem de Precisão Ltda. e na Giba Rebobinagem Ltda.

..:: Projeto Leitura nas Fábricas será base
para novo programa do governo federal
tras manifestações artísticas.
Nesses locais também haverá a presença de agentes,
como ocorre nas fábricas, para organizar as atividades.
No projeto realizado nas empresas metalúrgicas o
sucesso é tão grande, que alguns locais, além de biblioteca, também se transformaram em espaços culturais,
com saraus, shows, peças teatrais etc., integrando também os familiares dos trabalhadores.

PALESTRA SOBRE BUULYNG E
TRANSMISSÃO DE PROGRAMA
AO VIVO

Serão realizados no próximo dia 03 de outubro,
também na Sala Palma de Ouro do CEC. Na ocasião, Gabriel Chalita, professor, autor de vários livros e apresentador do programa de Televisão “Papo
Aberto”, da Canção Nova, ministrará a palestra sobre
bullyng, às 19h. Na sequência também fará a transmissão, ao vivo, do Programa de Televisão que apresenta na Canção Nova, chamado “Papo Aberto”. Em
sua trajetória profissional, Chalita já teve importantes
atuações e ocupou cargos de destaque, tais como secretário da Educação do Estado de São Paulo.

..:: CONTINUAM ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA
OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES
Continuam abertas as inscrições
para os cursos profissionalizantes realizados periodicamente no Sindicato dos
Metalúrgicos de Salto. Os temas são:
Práticas de Departamento de Pessoal e
Contabilidade.
O principal objetivo é possibilitar
ao trabalhador saltense, uma oportunidade de se capacitar ainda mais para o
tão concorrido mercado de trabalho.
Por essa razão, somado o fato de
acontecerem em um ambiente adequado e serem ministrados por profissionais experientes, tais cursos já atraem
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O Projeto “Leitura nas fábricas”, que desde 2010
funciona de maneira eficaz em empresas metalúrgicas
de Diadema, servirá como exemplo para um novo programa que o governo federal quer implantar, denominado “Cultura no mundo do trabalho”.
Através desse nosso programa, serão instalados em
diversos bairros, pontos culturais, onde ocorrerão apresentações musicais e teatrais, exibições de filmes e ou-

Nas próximas semanas acontecerão em
Salto duas palestras com temas importantes do cotidiano, principalmente para pais.
Confira abaixo e participe!
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Comanda pelo diretor Claudemir Trovilho, a Comissão de PPR - Programa de Participação de Resultados do Sindicato tem obtido grandes conquistas nas
empresas saltenses.
A grande maioria delas já finalizou acordos com
seus trabalhadores, sobre o valor a ser pago. Nas demais, as reuniões sobre o assunto estão agendadas e
terão continuidade até o final do ano.
Na JM Polímeros e Prestação de Serviços Ltda. ME o valor oferecido foi aceito pelos trabalhadores e a
empresa se propôs a realizar suas negociações, a partir
de 2012, conforme determina a Lei 10101 (que regula
a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da indústria). A proposta apresentada também foi
aceita na Nupe Ferramentaria Ltda. EPP.
Na Niquelbrás Galvanoplastia Ltda. as negociações seguem e as datas das próximas reuniões em 2011

..:: PALESTRAS ::..

um grande número de participantes.
As aulas terão início no dia 24 de
setembro e serão realizadas durante
sete finais de semana, sempre aos sábados, das 14h às 17h.
As inscrições estão abertas a toda
a população saltense e os interessados devem procurar por Valter,
através do telefone (11) 4602-7600,
ou se encaminharem diretamente à
sede da entidade, localizada na Rua
Antonio Vendramini, 258, próxima
à Rodoviária.

..:: DIRETORES DO SINDICATO PARTICIPAM DE EVENTOS IMPORTANTES
Discussões apresentadas interessam aos trabalhadores e a toda comunidade saltense
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Os diretores Flavio dos Santos e Merson Damato
representaram o Sindicato dos Metalúrgicos durante
o encerramento do “Grito dos Excluídos”, realizado
pelo terceiro ano consecutivo em nosso município,
e com o principal objetivo de chamar a atenção de
todos para a exclusão social.
O evento aconteceu no último dia 27 de agosto, a partir das 15h, em frente à Igreja Matriz Nossa
Senhora do Monte Serrat. No local estiveram reunidas diversas pastorais e movimentos sociais da cidade, bem como integrantes do Comitê Sindical, das
Associações de Moradores, da Assembleia Popular
Estadual e do MST (Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra).
Na praça em frente ao local, também foi exposta uma tenda, chamada “Tenda dos Mártires”, para
homenagear pessoas que perderam a vida em prol da
justiça social.
Durante a solenidade, vários saltenses que são
considerados excluídos tiveram a oportunidade de
falar e fazer apelos, principalmente contra a violência. As pastorais também utilizaram o espaço para
demonstrar os trabalhos que estão sendo feitos para
a diminuição da desigualdade.
No dia 07 de setembro, o “Grito dos Excluídos”
aconteceu pela primeira vez na Diocese de Jundiaí.
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..:: CONFERÊNCIA SOBRE
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA
MULHERES

..:: GRITO DOS EXCLUÍDOS
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Nas últimas semanas, os diretores do Sindicato
dos Metalúrgicos de Salto participaram de diversos
eventos realizados na cidade.
Todas as discussões apresentadas foram de muita
importância para a vida dos trabalhadores saltenses,
bem como para toda a comunidade local.
Confira abaixo:

o mapa da educação saltense.
A partir das informações divulgadas, ficaram
constatadas as maiores problemáticas do município,
bem como apresentadas sugestões de possíveis soluções e encaminhamentos, que serão analisadas pelo
Conselho Municipal de Educação.
Durante o evento, os diretores aproveitaram a
oportunidade e divulgaram todo o trabalho realizado pelo Sindicato, na oferta de ensino educacional e
cursos profissionalizantes.
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Rosemilda da Silva Pereira e Magailda Silva Pereira, diretoras do Sindicato dos Metalúrgicos, participaram no dia 27 de agosto da 3ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres, realizada pela
Secretaria de Ação Social e Cidadania.
Com o tema “Autonomia e Igualdade para as
Mulheres”, o evento debateu diversos subtemas que
dizem respeito a vida da mulher (tais como combate
à violência, saúde e trabalho) e trouxe a palestra de
Rosemary Correa, presidente do Conselho Estadual
da Condição Feminina de São Paulo, que falou sobre
autonomia e qualificação profissional.
Durante o encontro também ocorreu a eleição
das delegadas que representarão o município na fase
estadual. Dentre elas, foram eleitas Magailda Silva
Pereira, do Sindicato dos Metalúrgicos, e Elisângela
de Caires, do Sindicato dos Papeleiros.

A Estância
Turística
de
Salto, por intermédio da Secretaria da Educação, sediou
no último dia
27 de agosto a
2ª Conferência
Municipal de
Educação, que teve como principal objetivo discutir
os rumos do Plano Municipal de Educação.
O evento aconteceu das 8h às 12h na Sala Palma
de Ouro do CEC – Centro de Educação e Cultura
Anselmo Duarte, e reuniu representantes de diversos segmentos da sociedade, dentre eles os diretores
do Sindicato, Flavio dos Santos e Wilhes Gomes da
Silva, além de professores, alunos, autoridades, religiosos, dentre outros.
Dando início à Conferência, o Secretário da Educação, Wilson Roberto Caveden, apresentou a todos
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..:: CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ::..

NAGEL/ PITTLER
Problemas sérios estão acontecendo na empresa. Um
deles é a CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que está só no papel e até mesmo as reuniões que
acontecem todo mês sobre o assunto estão paralisadas.
Só que a produção está a todo o vapor e esse aumento
sem planejamento pode causar acidentes. Os cipeiros,
por sua vez, não conseguem largar o monte de trabalho
que têm, para se dedicarem a esse planejamento. Como
isso vai ser resolvido?

..:: Aniversariante ::..

José Henrique de Souza
15/09

CAIXA DE OPINIÕES
Uma caixa de opiniões já
está disponível na recepção
do Sindicato, para os trabalhadores que quiserem, de
forma anônima, desabafar,
elogiar ou criticar alguma
coisa que acontece em sua
empresa. A informação será
averiguada e se for constatada
sua veracidade, a mensagem
será divulgada nas próximas
edições do nosso informativo. PARTICIPEM!

Acompanhe as últimas notícias do Sindicato dos Metalúrgicos
de Salto no facebook.
Acesse:
w w w. fa c e b o o k .
com/sindicatometalurgicosdesalto

Chega! Já está decidido. Após a
diretoria do Sindicato expor o quadro da Campanha Salarial 2011,
durante Assembleia Extraordinária
realizada nesta quinta-feira, dia 15
(fotos), os tabalhadores aprovaram
por unanimidade o Estado de Greve.
Sendo assim, na sexta-feira, 16
de setembro, a direção do Sindicato
já iniciou a entrega das notificações
às empresas, dando um prazo de 48
horas para que a solicitação da proposta econômica, apresentada pela
classe trabalhadora, seja atendida.
Vencendo esse prazo regulamentar, paralisações serão realizadas em
todo o estado, no decorrer da próxima semana, já que os trabalhadores estão organizados e mobilizados
em massa, com assembleias sendo
realizadas em todas as bases.
Durante as negociações da Campanha Salarial deste ano, a situação
chegou ao limite. Ao invés de evitar
o desgaste de todos e aceitar uma
proposta que nada mais é do que
um claro direito do trabalhador, a
classe patronal agiu com desrespeito e desvalorização, oferecendo propostas ofensivas, que nada tem a ver
com a realidade de aceleramento e
alta produção do mercado de trabalho atual. Com isso, a intenção
dos patrões é ganhar cada vez mais,
enquanto os metalúrgicos, setor de
referência em nosso país, ganham
cada vez menos, dando toda sua
força para a produção de riqueza.
Isso não pode ser aceito.
“Estamos nessa campanha desde 24 de julho. É muito desaforo
e muito cansaço. Vamos em uma
reunião para marcarem apenas outra reunião e nada é resolvido. Não
vamos para lá pra brincar e sim
para termos uma campanha digna e
justa para todos nós trabalhadores.
Estamos em um momento difícil
e se não nos mobilizarmos e não
protestarmos, demonstrando nosso descontentamento, não vamos chegar em lugar
algum, porque na mesa de reunião ficou claro que
não teremos mais avanços”, disseram os diretores do
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AGORA É A HORA
JUNTOS PODEMOS MAIS!

Sindicato dos Metalúrgicos de Salto, que acompanharam de perto todas as negociações feitas até o
momento, para diversos grupos.

