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StimSalto realizou grande festa em homenagem ao Dia do Metalúrgico
Fotos: KR Comunicação

O StimSalto realizou, no último dia 21 de abril, uma grande festa em homenagem ao Dia do Metalúrgico. O evento
aconteceu na própria sede da entidade, das 14h à meia-noite, e foi animado pelo DJ Careca, que fez todo mundo sair do
chão com seu repertório de sucessos. Conﬁra aqui algumas
fotos do evento! Todas as imagens estão disponíveis no site
do StimSalto, no endereço www.stimsalto.org.br. Conﬁra!

Confira a homenagem do
Sindicato e o depoimento de
algumas mulheres mães,
esposas e batalhadoras!
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Dieese lança curso de graduação
em Ciências do Trabalho

O Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos SócioEconômicos) está lançando o primeiro curso de graduação em Ciências do
Trabalho.
O objetivo é reposicionar o tema na sociedade e na academia, a partir da
visão do trabalhador.
As vagas são limitadas, as inscrições continuam até o dia 22 de maio e as
aulas terão início no segundo semestre deste ano.
Para se inscrever, basta o interessado ter concluído o Ensino Médio e
preencher seus dados no site http://escola.dieese.org.br.

Novo livro que
conta sucesso
de Lula foi
lançado no
final de abril
O livro “O Brasil emergente”, que retrata os bons resultados sociais e econômicos alcançados pelo governo Lula,
foi lançado no último dia 27 de
abril, no Centro de Formação
Celso Daniel.
De acordo com o autor da
publicação, o professor Pedro
Paulo Procópio, da Universidade Federal de Pernambuco, o
lançamento ocorreu no Sindicato porque, “além de representar
a ‘casa’ de Lula, também homenageou parentes que foram
metalúrgicos na Mercedes e em
outras indústrias do ABC”.

Diretores do StimSalto marcarão
presença nas eleições de Pinda
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Diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de Salto marcarão presença e auxiliarão
os companheiros de Pindamonhangaba nas
eleições deste ano.
O processo já teve início no mês de abril,
durante uma assembleia na qual os trabalhadores aprovaram as condições da primeira disputa, nos moldes dos CSES – Comitês Sindicais
por Empresa. Na ocasião também foram definidas as datas dos pleitos, a comissão eleitoral
e as fábricas onde serão formados os comitês.
O primeiro turno acontecerá nos dias 09, 10 e
11 de maio, e elegerá os membros de cada comitê.
Já o segundo turno, que definirá a Direção Executiva, o Conselho da Direção e o Conselho Fiscal,
será realizado nos dias 04, 05 e 06 de junho.

www.stimsalto.org.br
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STIMSALTO MAIS UMA VEZ ESTEVE PRESENTE EM CONFERÊNCIA
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Diretor Valter, responsável pela Secretaria de Inclusão Social, falou da importância
de sua participação e do diferencial do trabalho desenvolvido pelo Sindicato
O diretor e responsável pela Secretaria de Inclusão Social do StimSalto,
Valter Luiz, participou no último sábado, dia 28 de abril, da IV Conferência
Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, realizada em Salto, no
CEC - Centro de Educação e Cultura
“Anselmo Duarte”.
O evento, que é realizado pelo Conselho Municipal dos Deficientes de
Salto e conta com apoio da Secretaria
de Ação Social e Cidadania, teve como
tema principal “Um olhar através da
Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência: novas
perspectivas e desafios” e foi dividido
em quatro eixos, cada qual com temas
específicos, assim divididos: Eixo 1
– educação; Eixo 2 – acessibilidade;
Eixo 3 – saúde e Eixo 4 –justiça.
Todas as propostas levantadas nessa
etapa municipal serão agora discutidas,
formatadas e encaminhadas à etapa
regional, que acontecerá no dia 24 de
maio. O mesmo ocorrerá nas próximas
etapas, gradualmente. A estadual acontecerá de 24 a 25 de julho, enquanto a
nacional se dará de 03 a 06 de dezembro.
Valter ressalta que, em toda a região, o Sindicato dos Metalúrgicos de
Salto é um dos únicos a possuir uma
Secretaria voltada exclusivamente à inclusão social. Dentre as atividades que
executa à frente dessa Secretaria, ele
faz um cadastro de portadores de deficiência que desejam entrar no mercado
de trabalho, repassando tais informa-
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SEGURO-DESEMPREGO: O governo publicou, no mês de abril, o
decreto que diz que o trabalhador
que solicitar o seguro desemprego
pela terceira vez em um prazo de
10 anos, só receberá novamente
o benefício caso participe de um
curso de qualificação profissional.
O decreto ainda precisa ser regulamentado. O Folha Metalúrgica,
há alguns meses, publicou uma
matéria completa sobre o assunto.
Para vê-la, acesse a segunda edição
de setembro de 2011 do jornal, no
site www.stimsalto.org.br.

ções a empresas interessadas. Após
ingressados, o Sindicato também
presta toda a assistência e orientação a essas pessoas. “Minhas participações como diretor sindical,
em eventos como a Conferência,
possui uma série de benefícios. O
primeiro deles é estar ao lado do
povo, ouvindo as suas necessidades e compartilhando experiências.
O segundo é aprender, cada dia
mais, sobre assuntos relacionados
à inclusão e qualidade de trabalho das pessoas, principalmente as
com deficiência, no mercado. Outro grande benefício é levar o nome
do Sindicato para diversos lugares,
demonstrando nosso trabalho, sendo respeitados pelo que fazemos,
captando contribuições que nos
façam melhorar sempre mais nossa Secretaria, gerando reﬂexões e
também auxiliando e inﬂuenciando
positivamente outras ações”.

VACINAÇÃO: Entre os dias 5 e
25 de maio acontecerá em Salto a
Campanha de Prevenção e Diagnóstico Precoce do Câncer Bucal,
destinada a pessoas com 60 anos
ou mais, nas Unidades Básicas de
Saúde, de segunda à sexta, das 7h
às 16h (exceto no dia 05/05, que
será das 08h ás 17h). No mesmo
período, de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h, também nas Unidades Básicas de Saúde, acontecerá
a vacinação contra inﬂuenza para
idosos de 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, crianças de 6
meses a 1 ano 11 meses e 29 dias,
gestantes e população indígena.

AGENDA E RESULTADOS DE ATIVIDADES NAS EMPRESAS METALÚRGICAS
JORNADA DE TRABALHO: Foi aprovada na empresa Inferteq Indústria e
Comércio de Etiquetas Ltda. a nova
jornada de trabalho. A partir de agora, os trabalhadores terão 1 hora de
almoço e não mais meia hora, como
ocorria até então. Para isso, os funcionários trabalharão aos sábados.
O assunto também chegou ao fim
na Cobrecakos Elétrica Telecomunicação e Informática Ltda., onde
ficou decidido que o horário de almoço também será de 1 hora, porém

a empresa não terá expediente aos sábados.
PPR – PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS: O Sindicato já
marcou reuniões de negociação de
PPR com as empresas Tech Hydro e
Vácuo Indústria e Comércio Ltda. –
ME, Metrocable Indústria e Comércio
Ltda., Tornoben Usinagem Torno Automático Ltda., Agritech Lavrale S/A
Maquinário Agrícola e Componentes
e Sibravac Mecânica Saltense Ltda.

!

FIQUE ATENTO

Somente a Anodização Progresso
Ltda. ME que, após ser notificada
para negociações sobre o PPR e outros assuntos internos, ainda não se
pronunciou. Em breve divulgaremos
os resultados das votações, realizadas com os trabalhadores.
ASSEMBLEIA DE COMPENSAÇÃO:
Uma reunião sobre o assunto já foi
agendada para os próximos dias, na
empresa Altena Brasil Iluminação
Ltda.

ESPORTE: No último dia 05 de
maio ocorreu a solenidade de abertura da Olimpíada do Trabalhador
Saltense 2011, às 16h, no Centro
Esportivo “João Luiz Guarda”.A
competição reúne as seguintes
empresas: Continental, Rovago,
Metalcoop, Base Automação, Coopersalto, Guarda Civil Municipal, Lojas Cem, Eucatex, SAAE
Ambiental, Metrocable, Sulbrás,
Unimed, Nagel, Delta Star e Treibacher. Também estão abertas, no
site www.corridasalto.com.br, as
inscrições para o III Circuito de
Corrida Pedestre “Cidade de Salto”
2012. A primeira etapa será realizada no dia 20 de maio, no Pavilhão
das Artes – Complexo Turístico da
Cachoeira.
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Homenagem do Sindicato ao Dia das Mães

Fotos: KR Comunicação

No segundo domingo de maio comemora-se o Dia das Mães. Por isso, nesta edição, a Folha Metalúrgica faz uma
homenagem à todas as mulheres que são mães e guerreiras, fazendo a diferença nos lugares por onde passam.
Confira abaixo o depoimento de alguma delas!

ROSEMILDA DA SILVA PEREIRA: 33
anos, casada, 02 filhos, é funcionária afastada da empresa Embasalto Ind. e Com. de Embalagens,
pois ocupa a função de Secretária
Geral interna do Sindicato dos Metalúrgicos de Salto.

“Ser mãe não é fácil, mas é gratiﬁcante. Por isso, procuro fazer
com que os poucos momentos que
ﬁco junto da minha família sejam
intensos e únicos. Meu dia-a-dia é
muito corrido. Diariamente preciso
deixar meus ﬁlhos com pessoas que
cuidam deles, no período em que
não vão à escola porque trabalho
fora o dia todo e nem sempre tenho
horário certo para entrar e sair do
meu serviço. Porém, na função de
dirigente sindical, que ocupo atualmente, encaro com normalidade
todos os compromissos que antes
eram exercidos somente pelos homens, participando de assembleias
e negociações com empresas e outros. Além disso, sou esposa, então
procuro me dedicar ao máximo
àquele que amo. Sou guerreira,
mas consigo tudo isso porque tenho
apoio familiar. O mais recompensador é ver a felicidade da minha
família e estar realizada com tudo
que faço”

MEIRE ALVES DE BRITO SANTOS: 46 anos, casada, 03 filhos, estudante do Curso de
Informática do StimSalto e funcionária da empresa Audilab Ind. e Com. de Auto
Falante Ltda.

“A rotina da mulher que é mãe, trabalhadora e esposa é complicada. A
gente tem que ser guerreira e ter força de vontade, caso contrário não damos conta de tudo. Para mim, nada é difícil, porque tudo acaba sendo recompensador e eu tenho muito apoio dos meus ﬁlhos e do meu marido. E
não paro. Estou, por exemplo, fazendo o curso de Computação pela segunda vez, porque da primeira vez eu não consegui terminá-lo, já que estava
cuidando dos preparatórios do casamento da minha ﬁlha mais velha. Mas
agora, no mês de agosto, eu já o concluirei”.

ILMA FREITAS RIBAS: 34 anos, casada, 1 filho, funcionária da empresa Inferteq Ind. e Com.
de Etiquetas Ltda., estuda Informática na cidade de Indaiatuba e também está terminando o Ensino Médio no StimSalto.

“Minha vida não foi fácil. Quando tive meu ﬁlho, eu não conseguia estudar, meu
marido ﬁcou desempregado, passamos por diversas diﬁculdades e acabamos morando como sem tetos. Depois fomos para Indaiatuba, ﬁcamos por lá alguns meses
e não deu certo também. Então, fomos para o Paraná. Ficamos 8 anos em idas e
vindas, mas foi lá que as portas se abriram. Deus nos abençoou grandiosamente.
Hoje, depois de tanta correria, consegui comprar minha casa própria. De uma sem
teto, passei a ser uma mulher, mãe e trabalhadora com casa própria, o que foi uma
tremenda conquista. Mas eu só consegui tudo isso, graças ao companheirismo do
meu marido. Hoje eu vejo que o sofrimento compensou, e quando eu olho para trás e
vejo por onde passei, agradeço a Deus. Somos uma família muito feliz.”

ANIVERSARIANTES:

VOZ DO

TRABALHADOR
THERMOID: Já foi feito duas
reuniões com a Empresa para
discutir PPR - Programa de Participação nos Resultados, mas
a Empresa só faz reclamações,
enquanto isso hora extras tem
de monte.
Nos queremos proposta até
porque isso é direito nosso...
NÃO VAMOS DEIXAR ISTO
PARADO!!!

No último dia 13 de abril ocorreu o
encerramento do curso CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes,
gestão 2012/2013, na empresa Embasalto Indústria e Comércio de Embalagens
LTDA – EPP. Confira ao lado a fotos
dos participantes!
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Divulgação

CIPA EMBASALTO

Flavio dos Santos

Altevir Aparecido
de Oliveira
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