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SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE SALTO

O 11º CONCUT (Congresso Nacional da CUT) aconteceu entre os dias 09 
e 13 de julho, no Transamérica Expo Center, em São Paulo, com o tema 
“Liberdade e autonomia sindical: democratizar as relações de trabalho para 

garantir e ampliar direitos”.
Durante o evento foi eleita a nova Direção Executiva da Central, com vitória da 

“Chapa 1 – Somos Fortes, Somos CUT”, com 90,52% dos votos dos mais de 2 mil 
delegados e delegadas presentes. Essa escolha fará com que, pela primeira vez, um 
bancário, Vagner Freitas, ocupe a presidência da maior central sindical do Brasil. 

Após eleito, o recém presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) des-
tacou a importância da união entre as Centrais Sindicais para fortalecer a luta dos 
trabalhadores. “A unidade foi fundamental para conquistas como a Política Nacio-
nal de Valorização do Salário Mínimo, iniciada na gestão de Lula e continuada pela 
presidente Dilma. Temos nossas diferenças. Mas isso não impede as lutas de con-
senso”, disse Vagner.

 
CAMPANHA SALARIAL: A Campanha Salarial deste ano prossegue e os diretores 

do StimSalto já participaram de reuniões na FEM, com o objetivo de organizar e 
fortalecer as mobilizações. Neste ano, os metalúrgicos da CUT se somarão a im-
portantes categorias cutistas, como bancários, petroleiros  e químicos, para buscar 
avanços na Campanha Salarial. A FEM-CUT/SP já entregou a pauta de reivindica-
ções no fi nal de junho e aguarda agora o retorno das bancadas patronais para iniciar 
a negociação. A Campanha 2012 traz o tema “Todos à luta” e debate apenas as 
cláusulas econômicas, já que as sociais têm validade até a data-base de 2013.  As 
principais bandeiras de luta, aprovadas durante Plenária Estatutária da FEM-CUT/
SP, são: reposição integral da infl ação no período da data-base da categoria (1º de 
setembro), aumento real no salário, valorização nos pisos salariais, ampliação da 
licença maternidade de 120 para 180 dias e seguro de vida em grupo.

Depois de intensa atuação e ne-
gociação por parte do Sindicato dos 
Metalúrgicos, o PPR referente ao ano 
de 2012 foi aprovado na empresa 
Thermoid S/A Materiais de Fricção, 
durante assembleia realizada com os 
trabalhadores. Confi ra!

STIMSALTO GARANTE 
PPR AOS TRABALHADORES 

DA THERMOID

Foto: KR Comunicação

Representantes do StimSalto 
durante reunião  da Campanha na FEM
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“O conteúdo dos textos aqui divulgados 
reflete unicamente a opinião e ponto de vista 

do Sindicato dos Metalúrgicos de Salto.”

EXPEDIENTE

DIRETORES PRESTIGIAM IMPORTANTES EVENTOS NA CIDADE
 

VIII CONGRESSO DE EDUCAÇÃO
O diretor e responsável pela Secretaria de Inclusão Social, Valter 

Luiz, participou do VIII Congresso de Educação de Salto, realizado 
pela Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria da Educação. 

O evento aconteceu entre os dias 4 e 6 de julho, foi prestigiado por 
cerca de 1.000 pessoas, de diversas cidades da região, e contou com 
várias oficinas, minicursos e palestras, que abordaram assuntos rela-
cionados ao tema central: “Educação Integral”.

Na ocasião, Valter participou da oficina “CORPO & MOVIMEN-
TO PARA INCLUSÃO”, ministrada pelo Prof. Carlos Henrique Sal-
gado, que tem formação acadêmica em Educação Física adaptada, atu-
ando em diversas entidades, bem como possui um trabalho realizado 
no Brasil e publicado internacionalmente, sobre atividade física para 
portadores de Síndrome de Down sem adaptação.

Lei de Cotas: Já nos dias 24 e 25 de julho, Valter também esteve presente na comemoração do 21º aniversário da Lei de Cotas e 
na III Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A cerimônia da Lei de Cotas aconteceu no Pátio do Colégio, em 
São Paulo, e contou com várias manifestações em defesa do direito ao trabalho das pessoas com deficiência. Já a Conferência ocorreu 
no Novo Hotel Jaraguá, em São Paulo.

REUNIÃO DA 
JUVENTUDE 

METALÚRGICA 
DA FEM-CUT/SP

Os diretores do StimSalto, 
Flávio Dionísio Alves Ribeiro e 
Wellington Jones P. Barbosa, par-
ticiparam de mais uma reunião da 
Juventude Metalúrgica da FEM-
CUT/SP, no último dia 10 de ju-
lho. 

Na ocasião, foram discutidos 
os próximos encontros do gru-
po, que ocorrem agora de forma 
itinerante, em toda a região, bem 
como o Dia Internacional da Ju-
ventude, comemorado em 12 de 
agosto, e a realização de um Se-
minário sobre Comunicação nas 
Redes Sociais, que será realizado 
em breve e poderá acontecer em 
conjunto com a Secretaria de Co-
municação da FEM. 

A próxima reunião da Juven-
tude ocorrerá no dia 07 de agosto, 
na Federação dos Metalúrgicos 
de Sorocaba.

 

Fotos: KR Com
unicação

INSCRIÇÕES DE INFORMÁTICA E 
CURSOS PROFISSIONALIZANTES

O StimSalto estará, em breve, com 
novas vagas abertas para o curso gra-
tuito de Noções Básicas de Informáti-
ca. Sócios e dependentes podem fazer 
suas inscrições no período de 06 a 08 
de agosto, enquanto de 09 a 10 será a 
vez da população.

Os horários dos cursos serão: das 
09h30 às 11h10 para alunos a partir 
dos 14 anos; das 14h às 15h40 para 
os com idade entre 12 e 15 anos; das 
16h20 às 18h para estudantes a partir 
de 16 anos e das 18h às 19h30 apenas 
para sócios do Sindicato.

As aulas terão início em 13 de agosto 

e seu conteúdo será voltado a inician-
tes, com o ensino de digitação,Word e 
Internet.

No mês de setembro, o Sindica-
to também abrirá inscrições para a 
participação da população em cursos 
profissionalizantes, como de Depar-
tamento Pessoal e Logística Empre-
sarial, oferecidos em sua sede, pela 
entidade CADI BRASIL.

Confira a agenda de abertura das 
vagas nas próximas edições deste jor-
nal!

Fique atento e participe! Contamos 
com sua presença!
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!FIQUE ATENTO
ABONO E PIS: A Caixa Econômica 

Federal começou a pagar, no último 
dia 24 de julho, os abonos salariais 
e benefícios do PIS, referentes ao 
calendário 2012/2013. Têm direi-
to a esse pagamento, no valor de           
R$ 622,00, todos os trabalhadores 
que estejam registrados no PIS/Pa-
sep há pelo menos cinco anos, que 
tenham trabalhado por pelo menos 
30 dias com carteira assinada em 
2011 e que tenham recebido, em 
média, até dois salários mínimos 
por mês no ano passado. Trabalha-
dores que possuem conta corrente 
ou poupança na Caixa recebem o 
crédito automaticamente na conta 
e, os que trabalham em empresas 
parceiras do banco, terão o valor 
creditado na folha de pagamento, 
entre julho e agosto; os demais de-
vem retirar o benefício nas agên-
cias e terminais da Caixa, casas 
lotéricas ou Correspondentes Caixa 
Aqui, a partir de 15 de agosto, com 
liberação de acordo com o mês de 
nascimento do benefi ciário.

O abono estará disponível para 
saque até 28 de junho de 2013 e 
quem não retirar até esta data perde 
o benefício.

NOVO SALÁRIO MÍNIMO: O plená-
rio do Congresso aprovou no dia 17 
de julho o parecer fi nal do projeto 
da Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) de 2013, que prevê que 
o valor do salário mínimo seja de 
R$ 667,75 no ano que vem. O tex-
to vai agora à sanção da presiden-
ta da República, Dilma Rousseff. 
Atualmente o salário mínimo é de           
R$ 622. 

 NOVAS CÉDULAS DE R$ 10 E R$ 20: 
O Banco Central lançou na última 
segunda-feira, dia 23 de julho, no-
vas cédulas de R$ 10 e R$ 20, que 
logo chegarão a todos os brasilei-
ros. Elas contêm novos elementos 
de segurança e possuem tamanhos 
diferentes, para facilitar a identifi -
cação. Ainda não há previsão para 
lançamento das notas de R$ 2 e     
R$ 5. 

DIEESE APRESENTA ANÁLISES ECONÔMICAS DO 
PAÍS E DO SETOR METALÚRGICO EM SALTO

A reunião plena do mês de julho, 
encontro realizado na sede do StimSal-
to, que reúne mensalmente todos os di-
retores, contou com a presença da nova 
representante do Dieese – Departamen-
to Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos, Caroline Gonçalves 
(foto).

Formada em economia e atual es-
tudante de mestrado em história, com 
foco no estudo sobre as operárias na 
indústria têxtil, ela estará, a partir de 
agora, duas vezes por semana no Sindi-
cato, com o objetivo de auxiliar os di-
retores, prestando assessorias, sanando 
dúvidas e realizando pesquisas. 

Durante a reunião plena, Caroli-
ne se apresentou a todos os presentes, 
bem como exibiu algumas importantes 
análises econômicas do país e do setor 
metalúrgico em Salto.

Dentre as diversas informações, 
a representante do Dieese destacou 
a evolução do PIB de 2002 a 2011, 
enfatizando que, por conta da crise 
mundial, ele deve crescer menos de 
3% em 2012. Porém, com a política 
industrial (Plano Brasil Maior) que 
está sendo implantada pela presiden-
te Dilma, com foco na desoneração de 
impostos, a tendência é de um cenário 
melhor para 2013. “Essa política visa 
aumentar a competitividade da indús-
tria brasileira, além de exigir conte-

údo local como contrapartida aos in-
centivos governamentais. Dentre os 
vários benefícios dessa medida, está a 
maior geração de empregos”, explicou 
Caroline. 

Foi também discutido na reunião 
da diretoria, após a apresentação da 
representante do DIEESE, que o Sin-
dicato dos Metalúrgicos está criando 
ações para manter os postos de traba-
lho, através de discussões e acordos 
com a classe patronal e com os traba-
lhadores.

Um exemplo disso são os layoffs 
(suspensão temporária do contrato de 
trabalho, com qualifi cação e garantia 
de ganho mensal aos profi ssionais afas-
tados), adotados em algumas empresas, 
como na Audilab, em 2011, e na Metal-
coop em 2012.

“É importante também termos ciência 
e lembrarmos que o Brasil está prepara-
do para passar por essa crise, devido sua 
possibilidade de expansão e capacidade 
ociosa”, disse o presidente do StimSal-
to, Alexandro Garcia Ribeiro.

Fotos: KR Comunicação

A DIFERENÇA SALARIAL POR GÊNERO DOS 
TRABALHADORES DO SETOR METALÚRGICO DE SALTO

De acordo com os dados do Minis-
tério do Trabalho e Emprego do mês de 
Maio deste ano, do total dos trabalhado-
res do setor metalúrgico de Salto, 72,6% 
são homens e 27,4% são mulheres, na 

média a mulher recebe 76% do salário 
do homem. A diferença salarial mais 
gritante é no setor Siderurgia e meta-
lurgia básica, no qual o homem recebe 
55% a mais que a mulher, seguido do 

setor Eletroeletrônico com a diferença 
de 51% e do setor Máquinas e equipa-
mentos, 44%. Abaixo segue o gráfi co 
elaborado pelo DIEESE para ilustrar o 
cenário presente da região.
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VOZ DO TRABALHADOR
AUDILAB: 
Os trabalhadores da Audilab estão insatisfeitos com as atitudes do 
técnico de segurança, que age com falta de profi ssionalismo, se pre-
ocupando com coisas que não fazem parte do seu trabalho. 

ANIVERSARIANTES:

Maurício de Oliveira 
e Silva 20/07 

Os trabalhadores da Audilab estão insatisfeitos com as atitudes do 

NOVAS ASSEMBLEIAS 

STIMSALTO GARANTE PPR AOS TRABALHADORES DA THERMOID
Depois de intensa atuação e negocia-

ção por parte do Sindicato dos Metalúr-
gicos, o PPR referente ao ano de 2012 
foi aprovado na empresa Thermoid S/A 
Materiais de Fricção, durante assembleia 
realizada com os trabalhadores.

O valor acertado foi o mesmo do ano 
de 2011, porém com novas conquistas e 
avanços, como a isenção de metas apre-
sentadas pela empresa, permanecendo 
apenas o absenteísmo individual.

O pagamento será dividido em duas 
parcelas, sendo a primeira para o fi nal do 
mês de julho e a segunda em fevereiro. 

 
Demais empresas: Nas demais em-

presas que ainda não fecharam o PPR, 
as negociações seguem com o Sindicato 
dos Metalúrgicos. Na Montécnica Eletro 
Mecânica Ltda., o StimSalto aguarda um 
retorno da empresa, pois o PPR ofereci-
do pela mesma foi rejeitado já há algum 
tempo pelos seus funcionários. O mesmo 
ocorreu na empresa Agritech Lavrale 
S/A Maquinário Agrícola e Componen-
tes, que também teve o PPR rejeitado por 
unanimidade pelos trabalhadores. 

Fotos: KR Comunicação

DIRETORA PARTICIPOU DE IMPORTANTE SEMINÁRIO DA A.N.S/
CNM-CUT: O TRABALHADOR E A SAÚDE SUPLEMENTAR

Com o objetivo de melhorar o conhe-
cimento sobre Saúde Suplementar entre os 
órgãos de defesa do consumidor e as cen-
trais sindicais, o  Programa Parceiros da 
Cidadania da A.N.S – Agência Nacional 
de Saúde, realizou um encontro chamado 
“O Trabalhador e a Saúde Suplementar”.

A iniciativa reuniu representantes 
dos metalúrgicos de todo o Brasil, to-
talizando cerca de 70 pessoas, no Hotel 
Novo Mundo, no Rio de Janeiro, no úl-
timo dia 05 de julho.

Para representar o StimSalto, a direto-
ra Magailda Silva Pereira esteve presente 
no evento (foto), que também foi presti-
giado pelo representante da Confederação 
Nacional dos Metalúrgicos, Geordeci Me-
nezes de Souza, e pelo membro do Fórum 
Nacional das Centrais Sindicais em Saúde 
do Trabalhador, Gilberto Salviano.

“Nesse dia muito foi discutido so-
bre como as empresas contratam seus 
convênios e de que forma os traba-
lhadores podem denunciar, caso se-
jam mal atendidos pelo convênio de 
sua empresa. Para nós, foi tudo muito 
novo e vamos aguardar agora o con-
gresso que será realizado em breve, o 
qual abordará questões de forma mais 
aplicativa e abrangerá um número ain-
da maior de representantes dos traba-
lhadores”, disse Magailda. 

Caso necessário, o trabalhador pode 
fazer denúncias, através do DISQUE 
A.N.S, no número 0800 701 9656 ou 
pelo site www.ans.gov.br.


