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SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE SALTO

De acordo com estimativa da Sub-
seção Dieese Metalúrgicos de Itu e 
Salto, até o fi nal de 2012 devem ser 
injetados na economia até R$ 10 mi-
lhões em consequência do pagamento 
do 13º salário dos trabalhadores meta-
lúrgicos que ocupam cargos na região 
de Salto, 7% a mais do que o ano pas-
sado.

Com isso, cerca de 4.200 trabalha-
dores serão benefi ciados, fato que deve 
aquecer principalmente os setores do 
comércio e prestação de serviços.

Para chegar a esses números, foram 
utilizados dados da Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS) e do Ca-
dastro Geral de Empregados e Desem-
pregados (CAGED), ambos do Minis-
tério do Trabalho e Emprego (MTE).

Com o total do montante do 13º da-
ria para comprar 322 carros zero qui-
lômetro de 1.000 cilindradas, ao preço 
médio de R$ 30 mil por unidade, ou 
então 8.035 TVs de LCD de 32 pole-
gadas (aproximadamente R$ 1.200 a 
unidade).

Desta forma, o trabalhador tende a 
gastar essa renda na economia local, 
comprando bens de consumo para a 
família, como eletroeletrônicos e ma-
teriais de construção, ou quitando dí-
vidas, fazendo com que a economia 
seja aquecida com o aumento das ven-
das do comércio e da produção das in-
dústrias. Veja o gráfi co seguinte, com-
parando com os anos anteriores:

13º SALÁRIO DOS 
TRABALHADORES METALÚRGICOS 

DEVE INJETAR CERCA DE R$ 10 
MILHÕES NA ECONOMIA

Após o impasse no G2, a Campa-
nha Salarial com essa bancada 
fi nalmente chegou ao fi m, com 

a assinatura da Convenção Coletiva de 
Trabalho na tarde do último dia 13 de no-
vembro. Na ocasião, os sindicatos fi liados 
aceitaram o reajuste salarial de 8% (5,39% 
de reposição da infl ação e mais 2,5% de 
aumento real), pago em duas vezes, sen-
do 7% retroativo à data-base da categoria 
(1º de setembro) e mais 1% em março do 
ano que vem. Dessa forma, os metalúrgi-
cos receberão 8,5% de reajuste nos pisos, 
que passarão para: R$ 997,80 (empresas 
até 50 trabalhadores), R$ 1.058,47 (de 51 
a 500) e R$ 1.166,33 (acima de 500).

Nas mesmas condições do G2, o 
G8 também assinou o Aditamento à 
Convenção Coletiva de trabalho com a 
FEM-CUT/SP, na tarde da última quin-
ta-feira, dia 22, enquanto a assinatura da 

Estamparia ocorreu no dia 26.
Para encerrar a Campanha Salarial 

faltam ainda as bancadas patronais 
dos Grupos 03 e 10, cujas negociações 
prosseguem com a Federação.

Empresas:  
AUDILAB LTDA.; 
BRUNITEC MÁQ. E FERRAM.; 
CENTER VAC TÉCNICA ;
ENSIVAL MORETI DO BRASIL; 
EVERALDO BARBOSA E VAGNER;
JM FONTANA & CIA LTDA.; 
NAGEL DO BRASIL;
OXIAÇOS CORTES ESPECIAIS LTDA.; 
PITTLER MÁQUINAS LTDA.; 
APARECIDO BARBOSA TEIXEIRA - ME.;  
BORROMOLDE;
METALCOOP; 
IKS INDÚSTRIA DE CABOS LTDA.; 
KANJIKO DO BRASIL IND. AUT. LTDA.; 
FILMETEC; 
H C TEC FERRAMENTARIA LTDA ME.; 
LIONS DO BRASIL LTDA.; 
METROCABLE; 
MICHELE ABACHERLI ME.; 
PORTEC LARA PORTAS E SERVIÇOS LTDA.; 
REAL SALTO SERRALHERIA LTDA.; 
RICARDO A. DA SILVA SERRALHERIA ME.; 

Acordos fechados em 10%

Empresa: COOPERSALTO

Total de trabalhadores: 89

Acordos fechados em 11%

Empresa: THERMOID

Total de trabalhadores: 250

Total de trabalhadores: 1499

SINDICATO FECHA VÁRIOS ACORDOS E BENEFICIA TRABALHADORES SALTENSES
Após enviar ofícios e receber em 

sua sede os representantes das em-
presas da categoria, o Sindicato dos 
Metalúrgicos de Salto já concluiu di-

versos acordos da Campanha Salarial, 
com reajustes de 8%, pagos de forma 
integral, contemplando inúmeros tra-
balhadores.            

Confi ra abaixo a relação completa 
das empresas que já fecharam a data 
base, bem como o aumento concedido 
por cada uma delas:

Acordos fechados em 8%

USIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.; 
AGRITECH LAVRALE S/A.; 
ALTENA BRASIL ILUMINAÇÃO LTDA.; 
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA FURTADO ME.; 
CARLINO FERREIRA DOS SANTOS ME.; 
CONCEIÇÃO AP. NOGUEIRA FUNILARIA ME.; 
CORTI INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA.; 
GENIVALDO DOS SANTOS; 
GIBA REBOBINAGEM LTDA ME.; 
GILBERTO GOMES DECORAÇÃO ME.; 
JOÃO RENATO FÉLIX ME.; 
LEOTECH; 
MARILENE PORTO DOS SANTOS ME.; 
MISAEL APARACIDO NOBREGA; 
MONT SERRAT DO BRASIL LTDA. EPP.; 
MULTIPLA FERRAMENTARIA E USINAGEM; 
NOVA SALTENSE IND. MECÂNICA LTDA.; 
PROVAL;  
RDZ USINAGEM LTDA.; 
RILUME; 
ROVAGO; 
TECMOMAN MECÂNICA LTDA.; 
WCA USINAGEM LTDA ME.

Mídia Consulte

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – Rais/Caged – 
Elaboração Dieese
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EXPEDIENTE

STIMSALTO ABRIRÁ NOVAS VAGAS PARA CURSOS OFERECIDOS EM SUA SEDE
INFORMÁTICA
No mês de janeiro o Sindicato dos Metalúrgicos 

de Salto formará novas turmas para os dois cursos 
de Informática, oferecidos gratuitamente à população 
saltense. 

Para sócios, as inscrições estarão abertas entre os 
dias 15 e 17 de janeiro, enquanto no dia 18 será a vez 
da comunidade. 

Os cursos oferecidos são:
- Noções Básicas de Informática - destinado às pes-

soas que ainda não possuem nenhum conhecimento na 

área, com aulas às sextas-feiras, em vários horários;
- Formação - voltado aqueles que desejam ampliar 

os conhecimentos que já possuem em Informática, 
com aulas de segunda à quinta-feira, nos seguintes 
horários: das 9h30 às 11h10 para pessoas a partir de 
14 anos; das 14h às 15h30 para adolescentes entre 12 
e 15 anos; das 16h20 às 18h para alunos acima dos 
16 anos, e das 18h às 19h30 para os que trabalham no 
período diurno. 

Com a oferta destes cursos, o principal objetivo 
do Sindicato é proporcionar novas oportunidades a 
todos, contribuindo para que o aprendizado adquiri-

do traga benefícios, principalmente no mercado de 
trabalho.

  
PROFISSIONALIZANTES
Os interessados em frequentarem as aulas dos 

cursos profi ssionalizantes oferecidos pelo StimSalto, 
por intermédio da entidade CADI BRASIL, também 
devem fi car atentos, pois no mês de janeiro estarão 
abertas inscrições para novos temas.  

As datas e condições serão informadas nos jornais 
periódicos do Sindicato. 

Aguarde!
 

ALUGUEL DO 
SALÃO DE FESTAS

A partir do dia 03 de dezembro terão 
início os agendamentos para o aluguel 
do salão de festas do Sindicato.

O espaço é destinado somente para 
sócios, e os interessados em utilizá-
lo devem se dirigir pessoalmente até a 
sede da entidade, localizada próxima a 
Rodoviária, na rua Antonio Vendramini, 
nº 258, Vila Teixeira, munidos da cartei-
rinha e de um documento com foto. 

Mais informações podem ser obtidas 
pelo telefone (11) 4602-7600.

NOVO CONVENIADO
Para oferecer condições espe-

ciais de compras no comércio ou 
na contratação de serviços, o Sin-
dicato dos Metalúrgicos já oferece 
a seus associados uma ampla va-
riedade de convênios, em diversas 
áreas. (veja lista completa no site 
do StimSalto, na página convê-
nios!)

Além disso, periodicamente, 
novas parcerias são fechadas, au-
mentando assim as oportunidades. 
Confi ra abaixo o novo convênio, 
oferecido a partir do mês de no-
vembro, e os descontos especiais 
concedidos pelo mesmo:

Salão de Beleza: Maria 
Aparecida Neves Pereira

Endereço: Rua Guatemala, 930 – 
Jd. Planalto
Fone: (11) 4098-3335 
Vantagens e descontos: Desconto 
de 15% em todas as especialidades 
do salão

AGRADECIMENTO

O diretor do StimSalto, Wilhes Go-
mes da Silva, agradece aos trabalha-
dores e toda a população saltense pelo 
considerável número de votos que rece-
beu nas últimas eleições municipais, os 
quais possibilitaram que seu trabalho, 
em prol da sociedade, continue nos pró-
ximos anos! Ele também informa que 
permanece à disposição de todos.

DIRETOR ESTARÁ NOVAMENTE NA 
CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS 

DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
O diretor e responsável pela Secre-

taria de Inclusão Social do Sindicato, 
Valter Luiz, novamente marcará pre-
sença na Conferência Nacional dos Di-
reitos da Pessoa com Defi ciência, que 
neste ano chega a sua terceira edição. 

O evento acontecerá entre os dias 
03 e 06 de dezembro, em Brasília, com 
o tema “Um olhar através da Conven-
ção sobre os direitos da pessoa com 
defi ciência da ONU: novas perspecti-
vas e desafi os”. Os assuntos que serão 
apresentados, já debatidos nas prepara-
tórias municipais, estaduais e distrital, 
são: educação; esporte, cultura e lazer; 
trabalho e reabilitação; acessibilidade; 
comunicação; transporte e moradia; 
saúde e prevenção; segurança e acesso 
à justiça; órteses e próteses; padrão de 

vida e proteção social.
Ciente de que “a luta pelos direitos 

das pessoas com defi ciência vem sen-
do feita com avanços e conquistas”, ao 
participar de eventos como esse o Stim-
Salto garante maior conhecimento aos 
seus dirigentes, e consequentemente a 
possibilidade de maiores benefícios e 
qualidade de vida aos trabalhadores.

DIRETOR ASSUME COORDENAÇÃO DO 
COMITÊ SINDICAL DE SALTO POR DOIS ANOS

Durante uma reunião ocorrida no último dia 29 de 
outubro, o diretor do StimSalto, Alexandro Garcia Ri-
beiro, assumiu a coordenação do Comitê Sindical de 
Salto - grupo formado por representantes dos principais 
sindicatos da cidade - pelo período de dois anos.

Além disso, Alexandro também possui importante 
participação em um programa periódico veiculado 
pela rádio saltense FM 90, no qual responde di-
versas perguntas enviadas pelos trabalhadores, 
orientando-os sobre seus direitos.

O programa, denominado “Cidadania” e 
apresentado pelo locutor Claudinho Nasci-
mento, vai ao ar sempre no último sábado de 
cada mês, no horário das 6h às 8h.

Durante uma reunião ocorrida no último dia 29 de 
outubro, o diretor do StimSalto, Alexandro Garcia Ri-
beiro, assumiu a coordenação do Comitê Sindical de 
Salto - grupo formado por representantes dos principais 
sindicatos da cidade - pelo período de dois anos.

Além disso, Alexandro também possui importante 
participação em um programa periódico veiculado 
pela rádio saltense FM 90, no qual responde di-
versas perguntas enviadas pelos trabalhadores, 
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DIRIGENTES MARCARAM PRESENÇA EM ENCONTRO 
NACIONAL DO MACROSSETOR INDÚSTRIA

O presidente do Sindicato dos Me-
talúrgicos de Salto, Alexandro Gar-
cia Ribeiro, acompanhado do diretor 
Marcos Aparecido Ferraz, participou 
do Encontro Nacional do Macrossetor 
Indústria, realizado pela CUT, entre 
os dias 08 e 10 de novembro, em São 
Paulo. 

O evento teve o principal objetivo 
de debater e ampliar a refl exão sobre 
os rumos da indústria no Brasil e o pa-
pel do Estado no processo de estrutu-
ração desse ramo, bem como sobre os 
principais desafi os para os sindicatos 
fi liados em todo o Brasil e a política de 
organização e ação da Central para esse 
macrossetor. 

“O encontro foi muito importante, 
pois formalizou uma discussão que é 
antiga e que precisa ser ainda maior, 
sobre o modelo industrial seguido pelo 
Brasil. Hoje temos uma grande interfe-
rência de outros países, principalmente 

da China, e precisamos então, em um 
primeiro momento, encontrar uma saí-
da que nos coloque numa situação mais 
confortável, criando políticas que evi-
tem a diminuição da atividade da trans-
formação industrial que temos hoje. Já 
em um segundo momento vamos dis-
cutir a retomada dentro da indústria”, 
disse Alexandro. 

Além desse evento, os dirigentes 
do StimSalto também participaram da 
I Conferência Nacional de Negocia-
ção Coletiva, promovida pela Confe-
deração Nacional dos Metalúrgicos da 
CNM/CUT, em sua sede, em São Ber-
nardo do Campo/SP. 

Na ocasião foram aprovadas as 
cláusulas sociais que são fundamentais 
para a categoria e que estarão presen-
tes em todas as Campanhas Salariais, 
no ano de 2013, bem como a pauta do 
Contrato Coletivo Nacional de Traba-
lho dos Metalúrgicos.

Ex-presidente Lula também 
participou do evento

Roberto Parizotti

SINDICATO GARANTE NOVOS PPR’S E JÁ SUPERA 2011
Em 2012 o StimSalto garantiu aos 

trabalhadores saltenses diversos bene-
fícios conquistados através dos acordos 
de PPR´s – Programa de Participação 
nos Resultados, que neste ano já supera 
os números fechados em 2011. 

O diretor responsável pela Secretaria 
que executa esse trabalho, Claudemir 
Trovilho, solicita então, aos empregado-
res que ainda não defi niriam tal acordo 
com seus funcionários, que agilizem o 
processo, para que o mesmo seja con-
cluído até o fi nal deste ano.

As empresas que já fecharam o PPR 
até o momento são: J M Fontana & Cia 
LTDA., Cirtécnica Indústria Eletrônica 
LTDA., Sibra-Vac  Mecânica  Saltense 
LTDA., Tornoben Usinagem  Torno Au-
tomático LTDA., Altena Brasil Ilumina-
ção LTDA., Kanjiko do Brasil Indústria 
Automotiva LTDA., Continental Brasil 
Indústria Automotiva LTDA., Corti In-
dústria  Mecânica LTDA., Cooperativa 
de Produção Industrial de Trabalhadores 
em Conformação de Metais (Metalco-
op),  Redacs Material Elétrico LTDA., 
Delta Star Conetores Elétricos LTDA., 
MMS Multiaços Metais e Serviços 
LTDA., Tupre Usinagem  de Precisão 
LTDA., Misael Aparecido Nóbrega – 
ME, Nova Saltense Indústria Mecânica 
LTDA., Brunitec Máquinas e Ferramen-

tas de Brunir LTDA., Imarc Indústria 
Metalúrgica LTDA., Everaldo Barbosa 
Elétrica ME, Navetherm Equipamentos 
Industriais LTDA., Metrocable Indústria 
e Comércio LTDA., Inferteq Indústria e 
Comércio de Etiquetas LTDA., Bras-
mil  Industria e Comércio de Peças para 
Refrigeração LTDA., Thermoid S/A. 
Materiais de Fricção, R.D.Z. Usinagem 
LTDA., J M Comércio Polímeros e Pres-
tação de Serviços LTDA – ME, Tuberfi l 
Indústria e Comércio de Tubos LTDA., 

Especifer Indústria e Comércio de Fer-
ramentas LTDA., Metalmix Usinagem 
Industrial LTDA., José Antonio Ramos 
– E.P.P, Nagel Brasil Máquinas e Ferra-
mentas LTDA. e Agritech Lavrale S/A 

Assembleia de PPR na MMS (acima) e Nagel (ao lado)

Fotos: KR Comunicação

Maquinário Agrícola e Componentes.  
Algumas outras, como a Embasalto 

Indústria e Comércio de Embalagens 
LTDA., por exemplo, também já deram  
início às negociações com o Sindicato.  

 



A Campanha Natal Sem Fome 2012 alcançou o recorde de 22 toneladas de alimen-
tos, coletados em um único dia. Porém, as arrecadações continuam. Aqueles que ainda 
desejarem doar alimentos não perecíveis podem procurar o Sindicato dos Metalúrgicos 
de Salto, localizado na rua Antonio Vendramini, 258, na Vila Teixeira (próximo a Rodo-
viária). 

Além dos mantimentos, o StimSalto também realiza, até o dia 22 de dezembro, a 
coleta de brinquedos novos ou usados (em bom estado) para a Campanha Criança Feliz 
2012. 

AINDA DÁ TEMPO DE DOAR! STIMSALTO É POSTO DE ARRECADAÇÃO
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ANIVERSARIANTES:

Raquel de Campos 
Sampaio 06/12 

COMPANHEIROS PARTICIPARAM 
ATIVAMENTE DA CAMPANHA NATAL SEM FOME 2012
Por mais um ano consecutivo, os 

diretores do StimSalto participaram 
ativamente da Campanha Natal sem 
Fome, realizada com o objetivo de 
arrecadar alimentos e posteriormente 
doá-los a diversas famílias carentes 
da cidade, proporcionando um Natal 

Edinalva de Souza 
Lima Ramalho 29/11 

Merson Damato 16/11 

VOZ DO TRABALHADOR
THERMOID: Os trabalhadores da Thermoid estão cada vez mais sem saber 

a verdadeira situação da empresa. O que existe é cobrança e muito trabalho, 
mas ninguém sabe ao certo o que está acontecendo. Os trabalhadores espe-
ram que, com a chegada de um novo ano, a empresa haja de forma diferente e 
transparente com seus colaboradores, já que são eles que geram a riqueza dos 
patrões. Além disso, vale destacar também, que inclusive faltam na empresa, 
no momento, diversos produtos de higiene. 

 
CENTERVAC: Até agora a empresa não deu uma posição sobre o fechamento 

de PPR, mesmo após ter sido muito procurada pelo Sindicato nos últimos meses. 
Esse processo está muito demorado, se tratando de algo que é garantido por lei 
ao funcionário. Os trabalhadores querem garantir seus direitos e pedem, então, 
para que a empresa agilize ao máximo esse processo. 

Lima Ramalho 29/11 

Os trabalhadores da Thermoid estão cada vez mais sem saber 



O Sindicato dos Metalúrgicos de 
Salto informa a todos que estará fecha-
do, em recesso de fi nal de ano, no perí-
odo de 24 de dezembro de 2012 a 14 de 
janeiro de 2013, retornando no dia 15, 
terça-feira, em horário normal.

AVISO 
FÉRIAS COLETIVAS 

DO SINDICATO: 

mais feliz às mesmas.
A edição 2012 teve início com um 

lançamento ofi cial no dia 28 de outu-
bro, no Sindicato da Construção Civil. 
Já a arrecadação aconteceu no dia 10 
de novembro, oportunidade na qual 
todas as paróquias da cidade reuniram, 

simultaneamente, um grupo de pesso-
as, cada qual com a missão de coletar 
alimentos em diferentes bairros. 

Nesse dia os diretores do StimSal-
to não somente fi zeram os pedidos 
nas residências, como também estive-
ram com carros de som e automóveis, 

prestando grande auxílio a todos os 
voluntários que trabalharam por di-
versas horas. 

A Campanha Natal sem Fome 
acontece já há 12 anos e é realizada 
pela Cáritas Interparoquial de Salto, 
com o apoio do Comitê Sindical.

Fotos: KR Com
unicação

Não fi que de fora! 
Faça a sua parte!


