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SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE SALTO

Depois da apresentação e apro-
vação das principais bandei-
ras de luta da Campanha Sa-

larial 2012 aos trabalhadores, durante 
assembleia realizada no Sindicato dos 
Metalúrgicos, no dia 22 de junho, os 
diretores do StimSalto estiveram na 
Avenida Paulista, em frente à sede 
da FIESP (Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo), na última 
sexta-feira, 29 de junho, para parti-
ciparem do tradicional Ato de Lança-
mento da Campanha Salarial, com a 
entrega das pautas de reivindicações 
aos representantes do setor patronal.

O encontro teve início com a con-
centração dos representantes dos sin-
dicatos fi liados, às 9h, e reuniu um 
grande número de trabalhadores. Na 
ocasião, o presidente da FEM-CUT, 
Valmir Marques da Silva (Biro-Biro), disse que a clas-
se patronal precisa fazer a sua parte no impulso da eco-
nomia, oferecendo reajustes acima da infl ação, já que 
o governo já tomou, por sua vez, algumas importantes 
medidas, tais como a redução do IPI (imposto sobre 
produtos industrializados) e a queda de juros. Além 
disso, Biro-Biro ressaltou a importância da união de 
todos os trabalhadores e trabalhadoras em mais um 
ano, que com certeza, será vitorioso. “Vamos iniciar 
a nossa Campanha e é fundamental a união e o envol-
vimento de todos os nossos sindicatos. Com certeza, 
sairemos vitoriosos”, disse.

Adi dos Santos Lima, presidente da CUT-SP tam-
bém enfatizou que os trabalhadores não podem abrir 
mão do aumento real, mesmo havendo um pouco mais 
de difi culdades nas negociações de alguns setores, 
como de autopeças. 

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sal-
to, Alexandro Garcia Ribeiro, por sua vez alertou que 
“não adianta nos iludirmos, pois com crise ou sem cri-
se o dinheiro está do outro lado, no bolso do patrão. E 
essa campanha tem que resultar em avanços e conquis-
tas para o trabalhador”.

Presidente do StimSalto, 
Alexandro Garcia, ao lado 

do presidente da FEM-CUT, 
Biro-Biro

BaNDEIRaS DE LUTa
 A Campanha deste ano traz o tema “Todos à luta” 

e debaterá apenas as cláusulas econômicas, já que as 
sociais têm validade até a data-base de 2013.

 As principais bandeiras de 2012, aprovadas duran-

te Plenária Estatutária da FEM-
CUT/SP, são: reposição integral 
da infl ação no período da data-ba-
se da categoria (1º de setembro), 
aumento real no salário, valoriza-
ção nos pisos salariais, ampliação 
da licença maternidade de 120 
para 180 dias e seguro de vida em 
grupo. 

O percentual dos índices de 
reajustes será determinado du-
rante as negociações com os di-
ferentes ramos de atividades do 
setor: Montadoras (para as quais 
já existe acordo coletivo fechado), 
Fundição, Estamparia, Grupo 2 
(máquinas e eletrônicos), Grupo 
3 (autopeças, forjaria, parafusos), 

Grupo 8 (trefi lação, laminação de metais ferrosos; re-
frigeração, equipamentos ferroviários, rodoviários entre 
outros) e Grupo 10 (reúne os sindicatos patronais dos 
setores de lâmpadas, equipamentos odontológicos, ilu-
minação, material bélico entre outros).

Fotos: StimSalto
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EXPEDIENTE

MULHERES Do STIMSaLTo PaRTIcIPaM DE REUNIão Do coLETIvo  

A diretora Magailda Silva Pereira e a Secretária Geral do 
StimSalto, Rosemilda da Silva Pereira, participaram, na última 
terça-feira, dia 03 de julho, de uma nova reunião do Coletivo 
das Trabalhadoras Metalúrgicas, realizado pela Secretaria da 
Mulher da FEM-CUT/SP, em sua sede, em São Bernardo.

 Na ocasião, um dos principais assuntos abordados foi 
a CPMI da violência contra a mulher, a importância da or-
ganização das sindicalistas no combate a essa violência e 
a defesa da Lei Maria da Penha. “Também é essencial va-
lorizarmos a nossa solidariedade e ajudarmos estas com-
panheiras que, muitas vezes, por falta de informação são 
vítimas fatais deste crime vergonhoso”, falou a Secretária 
da Mulher da FEM-CUT/SP, Andréa Ferreira Souza.

O encontro contou com a presença de dirigentes dos 14 
sindicatos filiados à Federação e da gerente de políticas 
para as mulheres e questões de gênero da prefeitura de São 
Bernardo, Dulce Xavier, que falou sobre ações desenvolvi-
das na cidade e omissão do governo do Estado.

Seminário sobre Saúde do Trabalhador: No dia 05 de 
julho, a diretora Magailda também estará presente em um 
Seminário sobre Saúde do Trabalhador, que acontecerá no 
Rio de Janeiro. 

SITE Da MULHER TRaBaLHaDoRa: Já está no ar o site “Mulher Mais”, que traz importantes informações 
sobre a mulher brasileira, principalmente sobre a posição da mesma no mercado de trabalho. No novo 
espaço também é possível conferir conteúdos sobre saúde da mulher, maternidade, atuação feminina 
desigualdade de gênero, dentre outros. Confira em http://www.brasil.gov.br/secoes/mulher

vEM aÍ: Iv coNFERÊNcIa ESTaDUaL DoS 
DIREIToS Da PESSoa coM DEFIcIÊNcIa

Nos próximos dias 24 e 25 de julho acontecerá, no Me-
morial da América Latina, a IV Conferência Estadual dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência. 

O diretor do StimSalto e responsável pela Secretaria 
de Inclusão Social, Valter Luiz, estará presente no evento, 
junto com um grupo formado por cerca de 10 pessoas, 
integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência. 

Na ocasião, serão discutidas propostas para a etapa 
nacional, que se realizará no mês de dezembro, e a qual 
também contará com a participação de 03 representantes 
saltenses.

 
congresso de Educação: Valter também participa do 

VIII Congresso de Educação de Salto, realizado pela Pre-
feitura Municipal, por intermédio da Secretaria da Educa-
ção, entre os dias 04 e 06 de julho, e com o tema “Edu-
cação Integral”. O diretor participará da oficina “Corpo 
& Movimento para inclusão”, ministrada pelo Professor 
Carlos Henrique Salgado. 

FEM-cUT/SP aDqUIRE 
TERRENo PaRa coNSTRUção 

DE coLôNIa DE FéRIaS 

Com a finalidade de ampliar o patrimônio da categoria me-
talúrgica cutista no Estado, a FEM-CUT/SP adquiriu um terre-
no de três mil metros quadros, a 100 metros da praia, localizado 
na cidade de Itanhaém, litoral sul de São Paulo, que fica a 80 km 
da sede da FEM em São Bernardo do Campo. 

Segundo o  diretor administrativo da Federação, José 
Paulo da Silva Nogueira, o terreno se transformará no fu-
turo em um Colônia de Férias da Federação “Infelizmen-
te precisamos demolir a estrutura existente para iniciar a 
construção do novo projeto arquitetônico que atenda às ne-
cessidades da nossa categoria, representada pelos nossos 
14 sindicatos filiados”, explica. 

 O presidente da FEM-CUT/SP, Valmir Marques, (Biro Biro) 
disse que a nova  Colônia de Férias terá aproximadamente 120 
apartamentos. “A ordem é para que este projeto esteja consoli-
dado no mandato em curso, só que para isso, a Federação preci-
sará de uma grande parceria com todos os sindicatos, porque o 
projeto é bastante ambicioso”, ratifica Biro.  

O presidente disse ainda que está decisão tomada pela 
Direção da FEM-CUT/SP foi bastante acertada. O novo 
projeto de construção da Colônia de Férias da FEM está 
em fase de elaboração.  

 

Encontro falou sobre a CPMI da violência contra a mulher e a defesa da Lei Maria da Penha
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!FIqUE aTENTo
vacINa coNTRa TUBERcULoSE: O 
Governo Federal vai investir R$ 52 
milhões para ampliar, em seis ve-
zes, a produção nacional da vacina 
BCG contra a tuberculose. O prin-
cipal objetivo é exportá-la para o 
mercado global, além de continuar 
abastecendo a demanda interna. No 
ano passado, o Brasil atingiu uma das 
metas dos Objetivos do Milênio, por 
ter reduzido pela metade os óbitos por 
tuberculose, comparado com o ano de 
1990. Indicada para prevenir as for-
mas graves da doença, a vacina BCG 
é aplicada nos menores de cinco anos, 
dando imunidade de longo prazo, por 
toda a vida, e está disponível nas qua-
se 35 mil salas de vacinação do Siste-
ma Único de Saúde. O Brasil utiliza 
esta vacina desde 1929, quando ainda 
era administrada por via oral. 
 
ENcoNTRo DE MoTocIcLISTaS: O Pa-
vilhão das Artes - Praça Archimedes 
Lammoglia recebe nos dias 21 e 22 
de julho, a partir das 12h, a 6ª edi-
ção do Mandi Moto Rock: encontro 
de motociclistas de Salto.  O evento 
contará com área de camping, pra-
ça de alimentação montada por en-
tidades do município, exposição de 
acessórios e muito rock’n roll, com 
entrada franca.
 
voLTa DaS SacoLaS PLÁSTIcaS: As 
sacolas plásticas já estão voltando a 
ser distribuídas em supermercados 
de todo o Estado de São Paulo, já 
que o Conselho Superior do Ministé-
rio Público de São Paulo decidiu que 
o Termo de Ajustamento de Condu-
ta (TAC), que limitava o direito do 
consumidor em receber as sacolas 
plásticas, não é válido. Portanto, os 
estabelecimentos comerciais que 
deixarem de distribuir as sacolas gra-
tuitamente correm o risco de serem 
acionados pelos órgãos de defesa do 
consumidor.
 

FEcHaDoS NovoS acoRDoS DE PPR NaS EMPRESaS SaLTENSES
Nas últimas semanas o Sindicato 

dos Metalúrgicos de Salto encerrou 
as negociações de PPR – Programa de 
Participação nos Resultados em várias 
empresas saltenses. Foram elas:

- ALTENA BRASIL ILUMINA-
ÇÃO LTDA.;
- CIRTÉCNICA INDÚSTRIA ELE-
TRÔNICA LTDA.;  
- CORTI INDÚSTRIA MECÂNICA 

LTDA.;
- DELTA STAR CONECTORES ELÉ-
TRICOS LTDA.;
- INFERTEQ INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO DE ETIQUETAS LTDA.;  
- KANJIKO DO BRASIL INDÚSTRIA 
AUTOMOTIVA LTDA.;
- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO 
INDUSTRIAL DE TRABALHADO-
RES EM CONFORMAÇÃO DE ME-

TAIS (METALCOOP);
 - METROCABLE INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA.;
- NAVETHERM EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS LTDA.;
- REDACS MATERIAL ELÉTRICO 
LTDA.;
- SIBRAVAC MECÂNICA  SALTEN-
SE LTDA.;
- TORNOBEN USINAGEM TORNO 

AUTOMÁTICO LTDA.
Parabéns a todos os trabalhadores 

pela demonstração de união! Elas só 
fortalecem as lutas que o Sindicato en-
frenta no seu dia-a-dia, visando a con-
quista dos direitos e dos interesses da 
categoria metalúrgica.

Assembleia de PPR realizada na empresa Inferteq

PRoRRoGação Do IPI E MaNUTENção DoS EMPREGoS
Metalúrgicos e metalúrgicas da 

Confederação Nacional dos Meta-
lúrgicos da CUT apresentaram, du-
rante reunião na Secretaria de Po-
lítica Econômica do Ministério da 
Fazenda, em Brasília, informações 
fornecidas pela Dieese, que confi r-
mam a necessidade da manutenção 

da redução do IPI da linha branca por 
um período maior, visando a garantia 
de empregos no setor.

Para os dirigentes sindicais da CNM/
CUT, “é preciso incluir a contrapartida 
dos empresários das indústrias da linha 
branca, como geração ou manutenção 
de postos de trabalho, nacionalização da 

produção e outras iniciativas que tra-
gam benefícios à classe trabalhadora, 
pois os indicadores do Dieese mostram 
que o segmento foi aquecido com a re-
dução do IPI, que acabou no último dia 
30 de junho, e fez com que o valor dos 
produtos da linha branca tivesse uma 
redução considerável de 10%. 

 

FINaL Da oLIMPÍaDa 
DoS TRaBaLHaDoRES 

SaLTENSES
No próximo dia 15 de julho, do-

mingo, as empresas saltenses conhe-
cerão a grande vencedora da Olimpí-
ada do Trabalhador. 

O encerramento acontecerá na 
Fazenda Vesúvio, a partir das 10h30. 
Antes da solenidade, às 8h30, have-
rá uma corrida pedestre, no mesmo 
local. 

Veja ao lado a classifi cação geral 
das empresas até o momento:

COLOCAÇÃO
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Lojas Cem

GCM

Metalcoop

Unimed

Metrocable

Treibacher

Coopersalto

Continental

Sulbrás

Nagel do Brasil

Base Automoção

Eucatex

Rovago

SAAE Ambiental

Delta Star
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32
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voZ Do TRaBaLHaDoR
H.HYDRo:  a empresa foi procurada pelo Sindicato para conversarem 
sobre o PPR e fi cou de retornar, porém sumiu. O StimSalto já enviou 
ofício, ligou e não obteve resposta. Por isso, continua esperando uma 
posição da mesma sobre o assunto. 

aNIvERSaRIaNTES:

Wellington Jones 
P. Barbosa 16/07 

a empresa foi procurada pelo Sindicato para conversarem 

INFORME

Os trabalhadores já notaram que, 
nas últimas semanas, o StimSalto 
está utilizando uma nova ferramenta 
de auxílio durante assembleias: um 
caminhão (foto ao lado). O veículo 
pertence à FEM – SP e está sendo dis-
ponibilizado aos sindicatos fi liados.

caMINHão Da FEDERação
Novo aUMENTo 

DE PEDÁGIoS
As tarifas dos pedágios de São 

Paulo, que já estão entre as mais ca-
ras do mundo, sofreram no último 
dia 01 de julho, um novo reajuste. 

De acordo com informações di-
vulgadas, nas rodovias onde incide 
o IPC-A (Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo), o aumento foi de 
4,98% e, onde é adotado o IGM- 
(Índice Geral de Preços do Merca-
do), o reajuste foi de 4,26%. 

Segundo a ARTESP, essa nova 
elevação ocorreu porque os reajus-
tes de 2012 fi caram abaixo da infl a-
ção e dos índices de reajustes do ano 
passado. “O fato é que os pedágios 
de São Paulo continuam entre os 
mais caros do mundo, qualquer que 
seja o índice de reajuste. Prova dis-
so é que estudo recente, divulgado 
pelo Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (IPEA), mostra que 
o aumento do pedágio fi cou 168% 
acima da infl ação em duas décadas. 
Isso tudo sem contar que o estado 
lidera a quantidade de praças no 
Brasil – eram apenas 40 em 1997 e 
agora são mais de 200, inclusive em 
cidades pequenas”, afi rma a CNM-
CUT/SP.  

MERcaDo DE TRaBaLHoMERcaDo DE TRaBaLHoMERcaDo DE TRaBaLHoMERcaDo DE TRaBaLHoMERcaDo DE TRaBaLHoMERcaDo DE TRaBaLHo

Foi aprovado recentemente pela Co-
missão de Seguridade Social da Câmara 
dos Deputados, em Brasília,  o substitutivo 
ao Projeto de Lei (PL 3310/00), apresenta-
do pelo deputado federal Rogério Carvalho 
(PT/SE), que amplia o número de doenças 
que terão o direito de sacar o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 
A proposta benefi ciará as pessoas que 
necessitarem de transplantes de órgãos 
vitais, próteses ortopédicas/cadeiras de 
rodas, cirurgias para preservação ou recu-
peração da visão ou da audição e compra de 
aparelho auditivo, e não mais somente para por-
tadores de AIDS. Outras doenças não abrangidas nesse 
substitutivo, como a tuberculose, a hanseníase e o HIV, 
já têm seu tratamento custeado pelo SUS. 

coNTRaTação SEM 
vÍNcULo EMPREGaTÍcIo 

DE EX-PRESIDIÁRIoS
A Câmara analisa o Projeto de Lei 3392/12, do 

deputado Audifax (PSB-ES), que permite que em-
presas e instituições não governamentais contratem, 
sem vínculo empregatício, ex-presidiários. O pro-
jeto altera a Lei de Execução Penal (7.210/84), que 
hoje determina apenas que o trabalho do preso não 
está sujeito ao regime da CLT. Segundo o autor, a 
intenção é minorar os efeitos do preconceito enfren-
tado pelos ex-presidiários, “por intermédio de um 
estímulo para que empresas e organizações não go-
vernamentais criem oportunidades de trabalho para 
esses cidadãos marginalizados”.

A proposta será analisada pelas comissões de Se-
gurança Pública e Combate ao Crime Organizado; 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e 
de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Foi aprovado recentemente pela Co-
missão de Seguridade Social da Câmara 
dos Deputados, em Brasília,  o substitutivo 
ao Projeto de Lei (PL 3310/00), apresenta-
do pelo deputado federal Rogério Carvalho 
(PT/SE), que amplia o número de doenças 
que terão o direito de sacar o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 
A proposta benefi ciará as pessoas que 
necessitarem de transplantes de órgãos 
vitais, próteses ortopédicas/cadeiras de 
rodas, cirurgias para preservação ou recu-
peração da visão ou da audição e compra de 
aparelho auditivo, e não mais somente para por-
tadores de AIDS. Outras doenças não abrangidas nesse 
substitutivo, como a tuberculose, a hanseníase e o HIV, 
já têm seu tratamento custeado pelo SUS. 

PoRTaDoRES DE 
DoENçaS GRavES 
PoDERão SacaR o FGTS

Divulgação


