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É NESSE SÁBADO

GRANDE FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DO METALÚRGICO
Já é nesse sábado, dia 21 de abril (feriado), a grande festa realizada pelo StimSalto, em homenagem ao Dia do Metalúrgico.
O evento acontecerá na própria sede da entidade, localizada na rua Antonio Vendramini, próximo a Rodoviária, a
partir das 14h.
Para participar os sócios deverão apresentar a carteirinha na entrada do baile, assim como o documento dos dependentes
que o acompanharem.
No local, tanto comida (espetinhos) quanto bebida serão vendidos a apenas R$ 1,00.
A festa prosseguirá até à meia-noite, animada com muita música.
NÃO PERCA!

Diretores participam de Grito de Alerta
Os diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de Salto,
Marcos Aparecido Ferraz, Agenor Aparecido da Silva,
Merson Damato, Marcio Antonio Padilha e Maurício de
Oliveira e Silva, acompanhados do diretor Alexandro
Garcia Ribeiro, participaram na última semana de uma
mobilização contra o imposto de renda na PLR – Participação nos Lucros e Resultados e a defesa do emprego
e da produção, denominada “Grito de Alerta”.
O ato, organizado pelos metalúrgicos da CUT, aconteceu na Avenida Paulista, em São Paulo, durou cerca
de duas horas e reuniu cerca de 90.000 militantes, dentre eles representantes dos metalúrgicos, químicos, petroleiros e urbanitários.
Em seus discursos, tantos sindicalistas quanto
empresários ressaltaram a importância de uma série
de ações para o fortalecimento da indústria nacional,
como a redução dos juros, o controle do câmbio e
a reforma tributária. Também elogiaram as medidas
anunciadas pela presidente Dilma, que colocarão um
freio nas importações, e enfatizaram que agora é a
vez dos governos estaduais e municipais também fazerem sua parte.
“O governo federal já fez sua parte. Agora o governo de SP precisa tomar medidas urgentes para
proteger a indústria. Não podemos continuar perdendo empregos para outros países por causa da política
fiscal”, enfatizou Paulo Cayres, presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT.
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DESTAQUE
Veja a continuação
da matéria sobre o
“Grito de Alerta” na
página 4 deste jornal!
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Representantes do StimSalto também
estiveram na Conferência Estadual de Saúde

Eleitos os diretores que
participarão dos congressos da CUT

Durante assembleia geral extraordinária, através de eleição direta, os
diretores do StimSalto escolheram os
delegados que representarão o Sindicato no 13º CECUT e no 11º CONCUT.
Foram eles: 13º CECUT - Marcos Aparecido Ferraz e Magailda Silva Pereira
(titulares) e Vagner Lúcio e Rosemilda
da Silva Pereira (suplentes); 11º CONCUT: Marcos Aparecido Ferraz.
O CECUT é o Congresso Estadual da
CUT/SP, que acontecerá de 16 a 19 de
maio deste ano, no Hotel Fazenda Vale
do Sol, em Serra Negra/SP. Já o CONCUT é o Congresso Nacional, também

A sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté foi palco, nos dias 28 e
29 de março, da 1ª Conferência Estadual de Saúde da FEM-CUT/SP.
O evento contou com a participação dos diretores do StimSalto, Marcos Aparecido Ferraz, Magailda Silva
Pereira, Merson Damato, Agenor Aparecido da Silva e Maurício de Oliveira
e Silva, além do presidente Alexandro
Garcia Ribeiro.
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Durante o encontro, os dirigentes
debateram propostas para os seguintes
temas: “Comissão de Prevenção de Acidentes (CIPA), Organização no Local de
Trabalho (OLT), Desenvolvimento Sustentável e OLT e Controle Social.
“No tema CIPA e OLT debatemos
que é fundamental ampliar o mandato
do cipeiro, de 12 para 24 meses, visando
valorizar a sua formação. Com relação
ao Controle Social, definimos que tanto
o Sistema Único de Saúde (SUS) quanto o Centro de Referência em Saúde do
Trabalhador (Cerest) são importantes e,
por isso, temos que participar ativamente
nos conselhos e espaços nesses órgãos.
Já nanotecnologia é um termo novo para
nós, mas vamos nos aprofundar e pensar
em políticas sobre o assunto”, ressaltou
o Secretário de Saúde e Meio Ambiente
da Federação, Nilson Coutinho.
Um dos objetivos da Conferência
Estadual é oferecer contribuições e
apresentar as propostas que foram aprovadas, durante a etapa nacional, que
neste ano será realizada entre os dias 30
de junho e 1º de julho, na sede da Confederação Metalúrgica de São Bernardo
do Campo.

da CUT, que será realizado entre os dias
09 e 13 de julho, no estado de São Paulo, em local a ser definido.
A votação dos delegados do StimSalto aconteceu na noite da última terçafeira, dia 10 de abril, às 18h, na sede da
entidade. Na ocasião também foi feita a
leitura, discussão e deliberação sobre a
ata da assembleia geral realizada anteriormente.
O edital para convocação dos trabalhadores integrantes da categoria
profissional, sindicalizados ou não,
foi publicado na última edição deste
jornal.

Dieese afirma que mínimo deveria ser
de R$ 2.295,58 no mês de março
Segundo Pesquisa Nacional da Cesta Básica, divulgada nesses últimos dias
pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário mínimo do trabalhador no
país deveria ter sido de R$ 2.295,58 em
março, a fim de suprir as necessidades
básicas dos brasileiros e de sua família.
Com base no maior valor apurado
para a cesta no período, de R$ 273,25,

em São Paulo, e levando em consideração o preceito constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser
suficiente para garantir as despesas familiares com alimentação, moradia, saúde,
transportes, educação, vestuário, higiene,
lazer e previdência, o Dieese calculou
que o mínimo deveria ter sido 3,69 vezes
maior do que o piso vigente no Brasil, de
R$ 622.

Sindicato fecha novo convênio
para associados
Um novo convênio foi fechado pelo
Sindicato dos Metalúrgicos de Salto,
com o objetivo de oferecer vantagens
especiais de pagamento aos seus associados. Confira abaixo o novo parceiro:
Drogaria Saúde de Salto
Endereço: Avenida José Maria Marques de Oliveira, 947 - Jardim São João

Vantagens: Descontos de 15% nos
medicamentos éticos e 30% nos medicamentos genéricos e similares.
Para conferir a lista completa de todos os convênios, divididos por categorias, acesse o site do StimSalto, no endereço www.stimsalto.org.br
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Secretaria das Mulheres

Diretora participa de Seminário estadual sobre paridade de gêneros
A diretora do Sindicato dos Metalúrgicos de Salto, Magailda Silva Pereira, participou de um seminário organizado pela
Secretaria Estadual da Mulher Trabalhadora da CUT.
O evento falou sobre a paridade entre
homens e mulheres e fez um resgate histórico das lutas e políticas sociais da mulher
na CUT. Para isso, foram apresentados
dados do Dieese a respeito das condições
de trabalho que mostraram, por exemplo,
que o rendimento médio dos trabalhadores formais em São Paulo (dez/2011) é
de R$ 1.765,000, enquanto das trabalhadoras é de R$ 1.224,00, e que a taxa de
sindicalização delas atualmente é de 17%,
enquanto a deles é de 20%. Além disso,
do total de mulheres que trabalham no
mercado formal, 40% são sindicalizadas,
o que corresponde a um número alto, se
levarmos em conta a difícil luta das mesmas no movimento sindical.
“No evento reﬂetimos que já passamos

da fase na qual as mulheres precisavam lutar para ter oportunidades no mercado de
trabalho. Hoje lutamos para que, já com
essa condição garantida, possamos nos
igualar aos homens em todas as esferas.
Também descobrimos que o Sindicato de

Salto tem um grande diferencial na questão feminista, já que é o único que possui
uma mulher ocupando o cargo de secretária geral em sua sede, como é o nosso
caso, já que a nossa diretora Rosemilda
ocupa essa função”, frisou Magailda.

Sindicato Cidadão

SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E DOS APOSENTADOS
IV Conferência Municipal dos Direitos
da Pessoa com Deficiência de Salto
A IV Conferência Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência de Salto já está com data marcada. O evento, realizado pelo Conselho Municipal dos
Deficientes, do qual o diretor do StimSalto, Valter Luiz,
faz parte, acontecerá no dia 28 de abril, a partir das 8h,
na Sala Palma de Ouro, no CEC. Confira ao lado a programação:

ASSEMBLEIAS NAS
EMPRESAS SALTENSES
KANJIKO: Em uma nova assembleia realizada na Kanjiko do Brasil Indústria Automotiva Ltda., o reajuste de
cargos e salários foi aprovado, quase que por unanimidade, pelos trabalhadores.
SIBRAVAC: Na Sibravac Mecânica Saltense Ltda. o
valor do PPR – Programa de Participação nos Resultados foi novamente reprovado pelos trabalhadores e, por
isso, as negociações prosseguem entre a empresa e o
Sindicato.
NIQUELBRÁS: Os trabalhadores da Niquelbrás Galvanoplastia Ltda. realizaram uma paralisação de um dia na
empresa. O motivo foi a falta de pagamento. Após a greve, o acerto financeiro foi realizado.

!
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FIQUE ATENTO

Faltam poucos dias para o fim
da declaração do IR: Faltam poucos
dias para o encerramento do prazo
da declaração do Imposto de Renda.
Neste ano novamente o StimSalto
está oferecendo auxílio aos seus associados para o cumprimento dessa
obrigação. O interessado deve retirar
uma requisição na sede da entidade
ou com o diretor da sua base e ir até
a Êxodo Seguros, localizada na rua
Rio Branco, nº 366, no centro da
cidade, até o dia 30 de abril, pagando a taxa simbólica de R$ 8,00.
É necessário que o trabalhador compareça pessoalmente no local, em
qualquer dia entre segunda e sextafeira, no horário das 8h30 às 18h, ou
ainda aos sábados, entre as 8h30 e às
12h, munidos de diversos documentos. Para saber mais, ligue para (11)
4602-7600.

Aprovada aposentadoria
especial para pessoas
com deficiência
O plenário do Senado aprovou
na terça-feira, dia 03 de abril, o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 40, de
2010, assegurando o direito da aposentadoria especial às pessoas com
deficiência.
A matéria, que foi aprovada em
turno suplementar, ainda retornará
à Câmara dos Deputados porque o
texto original sofreu alterações no
Senado.
De acordo com a nova proposta,
o tempo de contribuição exigido para
esses trabalhadores será reduzido
proporcionalmente ao grau de deficiência. Nos casos de deficiência grave, essa redução será de 10 anos, o
que garante a aposentadoria integral
a partir dos 25 anos de contribuição
para os homens e 20 para as mulheres. Já na moderada, o tempo será de
29 anos para os homens e 24 para as
mulheres, e na leve de 33 para os homens e 28 para as mulheres.
Se a opção for a aposentadoria
por idade, as pessoas com deficiência poderão requerê-la aos 60 anos,
no caso dos homens, ou aos 55, no
das mulheres, em qualquer grau de
deficiência, desde que comprovada
a contribuição mínima de 15 anos
(com igual período de deficiência).
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Continuação Grito de Alerta

Plebiscito nacional pelo fim do imposto sindical continua até o final de abril
Você também pode votar!
Além do “Grito de Alerta”, no último dia 3 de abril a CUT realizou uma
mobilização nas redes sociais em defesa
do fim do imposto sindical.
A ação acontece anualmente e já faz
parte de uma campanha nacional, realizada sempre nos meses de março e
abril.
A mobilização acontece nesse período porque é nele que os trabalhadores
têm um dia de salário descontado do
pagamento. Tal desconto se deve justamente a esse imposto sindical, também
chamado de contribuição sindical, cuja
obrigatoriedade está prevista no artigo
579 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Segundo a CUT, “datada da década
de 40, essa lei ultrapassada ainda está
em vigor, mesmo com as profundas mu-

danças políticas, econômicas e sociais
que vêm ocorrendo há décadas no Brasil
e em todo o mundo. E parte do dinheiro desse imposto vai para sindicatos de
fachada, que não defendem em nada os
interesses da classe trabalhadora, que
nada fazem para manter seus direitos e
muito menos para ampliar conquistas
que melhorem suas condições de trabalho, sua renda, seu lazer”.
Além da votação pela internet, também está acontecendo nacionalmente
um plebiscito, com urnas distribuídas
pela CUT em todos os estados, até o dia
30 de abril.
Para saber onde votar, procure a
CUT no seu estado: http://www.cut.org.
br/estrutura/55/cut-nos-estados
Participe, vote! Diga NÃO ao Imposto
Sindical!

Nova turma de alunos conclui o curso de Noções Básicas de Informática
Fotos: KR Comunicação

ANIVERSARIANTE:

Hulisses Pereira Pesce
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A noite da última quinta-feira,
12 de abril, foi mais uma vez de
grande festa no salão social do Sindicato dos Metalúrgicos de Salto,
com a entrega de diplomas a um
grupo de alunos do curso de Noções Básicas de Informática.
Diversos diretores fizeram
questão de parabenizar os formandos, ressaltando a persistência dos
mesmos em mais essa conquista, as
vantagens do novo conhecimento
no mercado de trabalho e o agradecimento pela confiança.
O curso de Informática é oferecido gratuitamente pelo StimSalto e
as aulas se dividem em dois módu-

los: de Noções Básicas, voltadas às
pessoas que não possuem nenhum
conhecimento na área, e as quais
acontecem uma vez por semana; e
de Formação, destinadas àqueles
que desejam aprimorar a utilização
do computador, principalmente no
mercado de trabalho.
Não só os associados metalúrgicos podem participar, como também toda a população saltense,
sem limite de idade.
Realizado há muitos anos, em
um ambiente aconchegante e com
qualidade reconhecida, esse curo
já é considerado referência na cidade.

VOZ DO TRABALHADOR
CONTINENTAL: A empresa está
com muitos problemas e os
trabalhadores estão reclamando. Além de enfrentarem
muitas demissões, eles estão
novamente sendo pressionados e isso já está causando
acidentes. Para se ter uma
ideia, o encarregado do setor
E-Gas ressuscitou o maldito

cronômetro, para fazer pressão
aos trabalhadores, controlando
o tempo. Dá para acreditar?
AUDILAB: Novamente os trabalhadores estão sendo pressionados por supervisores
líderes, principalmente o da linha 2, e ganhando advertência à
toa do técnico de segurança.

