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SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE SALTO

Com 59,85% dos votos, Juvenil Cirelli, do PT, 
venceu as eleições municipais para prefeito 
de Salto. Em segundo lugar fi cou Gilmar 

Mazetto, com 22,77% dos votos, seguido por Ângelo 
Nucci, com 17,38%.

De acordo com Juvenil, o maior diferencial de sua 
campanha, que justifi ca a grande diferença percentual 
em relação aos demais candidatos, foi o trabalho sem 
ataques ou acusações, com propostas claras, dentro de 
um projeto integrado, que tem como objetivo fazer a 
cidade avançar junto com o Brasil. 

Logo após o resultado ofi cial, no dia 07 de outubro, 
por volta das 19h30, o novo prefeito e sua vice, Jus-
sara Vilaça, foram até o Ginásio Municipal, onde uma 
grande multidão os esperava. No local eles fi zeram vá-
rios agradecimentos e declararam: “O nosso governo 
vai entrar para a história de Salto”. Durante a Campanha, Juvenil esteve presente no 

Sindicato dos Metalúrgicos de Salto, onde reforçou a ne-
cessidade de um trabalho contínuo voltado à preservação 
do meio ambiente e ao tratamento da água, bem como 
esclareceu dúvidas sobre os eixos que fi zeram parte do 
seu Plano de Governo para o desenvolvimento da cida-
de: Participação Popular, Políticas Públicas, Urbanismo, 
Meio Ambiente e Desenvolvimento e Gestão Pública.

Primeiras ações - De acordo com o novo prefei-
to, as primeiras ações tomadas ao assumir o governo 
serão: melhorar imediatamente o atendimento nos 
postos de saúde, estruturar o Projeto “Prefeitura nos 
Bairros” e iniciar ações para sanar o problema da falta 
de água.  Já a escolha dos secretários ocorrerá no mês 
de novembro e levará em conta aspectos técnicos apre-
sentados pelos candidatos aos cargos.

 

O PT NAS PREFEITURAS 
DA REGIÃO

O Partido dos Trabalhadores (PT) ganhou a dis-
putada por 63 prefeituras no Estado de São Paulo 
nas Eleições 2012, sendo que sete candidatos ain-
da seguem para o segundo turno, no dia 28 de ou-
tubro.

Algumas das cidades que tiveram a vitória petis-
ta são: Araçatuba - Cido Prefeito; Bragança Paulista 
- Fernão Dias; Hortolândia – Meira; Ibiúna - Profes-
sor Eduardo; Itupeva - Ricardo Bocalon; Laranjal 
Paulista - Heitor Camarin; São Bernardo Do Campo 
- Luiz Marinho e São José dos Campos - Carlinhos 
Almeida. Dentre as que terão disputa em 2º turno 
estão: Campinas – Marcio Pochmann; Diadema – 
Mario Reali; Guarulhos – Sebastião Almeida; Mauá 
- Donisete Braga; Santo André - Carlos Grana PT; 
São Paulo – Fernando Haddad e Taubaté - Isaac Do 
Carmo. 

(Fonte: Portal Linha Direta)

VOZ DO TRABALHADOR
Faço parte do quadro de colaboradores da Continental, considerada uma 

das maiores empresas de auto peças do mundo, mas que na verdade, para 
mim, é pelo jeito uma das piores. O nosso aumento é o menor dentre todas 
as empresas de auto peças da cidade e ainda somos ameaçados pelos s u -
pervisores, para que não paremos para ouvir as assem-
bleias na porta da fábrica. Sem dizer que a cesta básica 
é uma vergonha: antes o pagamento, por parte dos 
funcionários, era irrisório, mas hoje o trabalhador 
paga quase a metade do valor da cesta, e a cada 
mês diminui um produto, ou seja, vai chegar uma 
hora em que a caixa de papelão vai estar valendo 
mais que os produtos que tem dentro dela.

mim, é pelo jeito uma das piores. O nosso aumento é o menor dentre todas 
as empresas de auto peças da cidade e ainda somos ameaçados pelos s u -
pervisores, para que não paremos para ouvir as assem-
bleias na porta da fábrica. Sem dizer que a cesta básica 
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EXPEDIENTE

EDITORIAL

A vitória de Juvenil Cirelli signifi ca 
para todos nós, trabalhadores, a esperan-
ça renovada. Foram mais de 30 anos de 
luta para que pudéssemos ter, à frente da 
nossa cidade, uma pessoa que pensasse e 
representasse nossa categoria.  

Durante essa Campanha a união tor-
nou-se a palavra chave, resultando em 
uma vitória em passos largos. Todos nos-
sos dirigentes não mediram esforços e se 
empenharam fortemente para que che-
gássemos onde estamos, sempre atuando 
sem ataques e nem ofensas.

Agora, além de um prefeito petista, 
temos também outros importantes repre-
sentantes em nossa Câmara Municipal, 

SINDICATO OFERECE NOVO SEGURO 
AUTOMOTIVO PARA ASSOCIADOS

O Sindicato dos Metalúrgicos de Sal-
to, em parceria com a Via Livre e a Ma-
pfre Seguros, oferece a seus associados, 
a partir de agora, um novo benefício.

Trata-se do AutoMais On-Line, um 
seguro automotivo, com descontos re-
ais, que podem ir de 10% até 23%. 

Com essa oportunidade, o StimSalto 
possibilitará que sejam igualados anos 
de diferença que o trabalhador do in-
terior vem pagando, em referência aos 
grandes centros, onde estão concentra-
das as maiores empresas.

Os principais diferenciais do produ-
to são: Pagamento em até 6x sem juros 
(débito em conta); Carro reserva para 
segurado Mapfre, quando terceiro em 

outra CIA (desde que ultrapasse o va-
lor de ambas as franquias); Reboque a 
terceiros envolvidos em acidentes dos 
seus segurados; Desconto de até 40% 
na franquia em função do bônus, con-
forme tabela abaixo: (não disponíveis 
nas modalidades Franquia com Des-
conto e Franquia Reduzida com Des-
conto - Somente para franquia normal 
e reduzida).  

Podem participar deste seguro os as-
sociados, seus cônjuges e fi lhos.

Em breve, além dos canais eletrô-
nicos, o metalúrgico também contará 
com uma Central 0800 para a contrata-
ção do seguro. 

Aguardem! Não fi que de fora dessa!
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Desconto 

10% Somente renovação MAPFRE

15% Mapfre ou Congênere 

20% Mapfre ou Congênere 

25% Mapfre ou Congênere 

30% Mapfre ou Congênere 

35% Mapfre ou Congênere 

40% Mapfre ou Congênere

que muito contribuirão: os dirigentes sin-
dicais Willhes e Cordeiro e a servidora 
municipal Luzia Vidal.

Essa vitória então, é de todos nós 
que batalhamos por mais valorização e 
por mais autonomia e oportunidades nas 
reivindicações que apresentamos. Todos 
nós que lutamos por uma vida mais justa, 
digna e uma cidade que nos proporcione 
condições adequadas para atingirmos es-
ses objetivos.

Esse é o reconhecimento pelo nos-
so passado, feito de inúmeras lutas, que 
agora resultarão em grandes conquistas.

 
StimSalto

CURSOS PROFISSIONALIZANTES 
PROSSEGUEM NO STIMSALTO

Os cursos profi ssionalizantes ofe-
recidos pelo CADI Brasil, na sede do 
StimSalto, já tiveram início e contam 
novamente com um bom número de 
alunos. 

O principal objetivo da iniciativa, 
que há tempos acontece por intermédio 

da parceria entre a entidade e o Sindica-
to, é oferecer ferramentas que contribu-
am para a capacitação do trabalhador e 
sua evolução no mercado de trabalho. 

O CADI Brasil e o StimSalto mais 
uma vez agradecem a participação de 
todos!

 

CONVITE PARA ALMOÇO 
SOLIDÁRIO SERTANEJO

A entidade CADI Brasil realizará um 
almoço solidário sertanejo no dia 11 de 
novembro, domingo.

O evento será realizado na sede do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Salto (ao 
lado da Rodoviária), a partir das 12h, e 
contará com animação do DJ Bonatto.

O custo por pessoa é de R$ 20,00 
(bebidas a parte) para um cardápio com 

direito a arroz branco primavera, ma-
carronada, fi lé de frango grelhado com 
creme de milho, estrogonofe de carne, 
saladas e sobremesa. 

Os interessados podem adquirir os 
convites com Valter, no telefone (11) 
4602-7600 ou 99493-0254. 

O almoço conta com apoio do Stim-
Salto e da Êxodo Seguros.

FIQUE POR DENTRO

QUAIS OS BENEFÍCIOS DO NOVO HORÁRIO 
DE VERÃO E ATÉ QUANDO ELE VIGORARÁ
O horário de verão novamente está 

vigorando nas regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste do país, desde a meia-
noite do dia 21 de outubro. 

Nessa data, os brasileiros adiantaram 
os relógios em uma hora e assim fi carão 
até o dia 17 de fevereiro de 2013.

O principal objetivo para a utiliza-

ção do novo horário é reduzir a deman-
da de energia no país, especialmente no 
horário de pico, das 18h às 21h. 

O Ministério de Minas e Energia 
(MME) prevê, com a medida, uma 
economia de energia em torno de 5% 
a 5,5%.
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O Sindicato dos Metalúrgicos de 
Salto prossegue com as negociações 
do PPR – Programa de Participação 
nos Resultados nas empresas saltenses 
de sua base. 

Nas últimas semanas, os resultados 
das propostas apresentadas foram os 
seguintes: 

 
Aprovados: O valor do PPR foi 

aprovado pelos trabalhadores das em-
presas Tuberfi l Indústria e Comércio 
de Tubos LTDA. e Agritech Lavrale 
S/A Maquinário Agrícola e Compo-
nentes.

 
Reprovados: Já na Imarc Indústria 

Metalúrgica LTDA., Center Vac Técni-
ca em Equipamentos para Saneamento 
LTDA. ME, Tupre Usinagem de Pre-

GOVERNO QUER TAXAR EMPRE-
SAS COM ALTA ROTATIVIDADE DE 
FUNCIONÁRIOS: O governo estuda 
uma série de mudanças na legis-
lação para diminuir a rotatividade 
no mercado de trabalho brasileiro. 
Elas vão desde a criação de taxas 
extras para empresas que demi-
tirem mais funcionários do que 
a concorrência, até a inclusão de 
barreiras para acessar o seguro-
desemprego e a unifi cação do abo-
no salarial com o salário família. 
O motivo para essas ações é que 
a alta rotatividade eleva os gastos 
públicos com seguro-desemprego. 
O que preocupa são demissões sem 
justifi cativa, que podem represen-
tar a simples troca por empregados 
mais baratos, diminuição de bene-
fícios ou até mesmo fraude contra 
o seguro-desemprego. Por outro 
lado, está sendo avaliada também 
a possibilidade de descontos para o 
empregador que demonstrar baixo 
nível de demissões. As sugestões 
elaboradas em conjunto entre os 
Ministérios do Trabalho, Fazenda, 
Previdência e Planejamento, além 
da SAE, ainda serão apresentadas 
às centrais sindicais. Depois, têm 
que ser encaminhadas ao Congres-
so Nacional.

MERCADO DE TRABALHO

cisão LTDA e Furukawa Industrial S/A 
Produtos Elétricos, as propostas foram 
reprovadas.

 
Negociação: Enquanto isso, na MMS 

Multiaços Metais e Serviços LTDA. a 
negociação teve início e uma reunião 
já está marcada para o mês de outubro, 
para defi nição e valores. O mesmo ocor-
re na Everaldo Barbosa Elétrica ME.

JORNADA MUNDIAL PELO TRABALHO DECENTE

No último dia 07 de outubro foi co-
memorado o Dia Mundial do Trabalho 
Decente.

De acordo com a OIT – Organização 
Internacional do Trabalho,  a expressão 
“Trabalho Decente” signifi ca uma fun-
ção adequadamente remunerada e exer-
cida em condições de liberdade, equida-
de e segurança, capaz de garantir uma 
vida digna a quem a executa.

Atenta a essa questão, as centrais 
sindicais sempre lutaram por condições 
dignas de trabalho, exigindo dos ór-
gãos competentes ações para combater 
o desemprego, principalmente juvenil. 
Exemplo disso, é que desde 2008 as 
entidades sindicais realizam a Jornada 

Mundial pelo Trabalho Decente, com 
passeatas e mobilizações em diversos pa-
íses. 

Sendo assim, o último dia 07 então, 
não é somente uma data refl exiva, mas de 
protesto e reafi rmação de diversas lutas, 
como o combate ao alto índice de rotati-
vidade no Brasil e ao desemprego em es-
cala mundial, que afeta em maior propor-
ção a juventude, com mais de 75 milhões 
de desempregados em todo o mundo. 

A CUT continuará pressionando o Le-
gislativo e o Executivo para destravar a 
pauta de reivindicações da classe traba-
lhadora no Congresso Nacional, promo-
vendo atos, mobilizações e marchas na 
capital federal e nos diversos estados.

CADI PARABENIZA PARTICIPANTES 
DO III FESTIVAL DE ATLETISMO

O CADI Brasil partici-
pou do III Festival de Atle-
tismo para pessoas com 
Efi ciência, realizado no 
dia 30 de setembro, no Es-
tádio Municipal “Amadeu 
Mosca”.

As competições contaram com a par-
ticipação de 79 atletas e encerraram a 
programação da Semana da Pessoa com 
Defi ciência, organizada pelo Conse-

lho Municipal dos Defi cientes de Salto 
(CMDS).

O CADI, por intermédio do seu pre-
sidente Valter Luiz, também responsá-
vel pela Secretaria de Inclusão Social do 
StimSalto, parabeniza todo os atletas.

lho Municipal dos Defi cientes de Salto 

Fotos: Divulgação
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ANIVERSARIANTES:

Valquíria Cristina da 
Silva 27/10 

CAMPANHA SALARIAL 2012

A situação da Campanha Sa-
larial deste ano permanece a 
mesma que informamos em 

nossa última edição: truncada. 
Até agora, mesmo após semanas de 

paralisações e atraso nas jornadas, em 
diferentes regiões do Estado, apenas o 
grupo de Fundição, que responde por 
4 mil metalúrgicos no Estado, fechou 
acordo com o setor patronal. Nas banca-
das dos Grupos 3, 8, 10 e Estamparia as 
negociações continuarão, mas ainda não 
há datas agendadas.

O reajuste salarial, reivindicado pela 
categoria, é de 8%. Por isso, as paralisa-
ções, assembleias prolongadas e os atra-
sos nos turnos continuarão nas empresas 
que ainda não fecharam esse aumento. 

Reivindicações atendidas: Levan-
tamento preliminar realizado pela FEM-
CUT/SP mostra que 1.167 empresas no 
Estado já atenderam a reivindicação dos 
8%, benefi ciando cerca de 150 mil me-
talúrgicos de todos os setores, ou seja, 
75% de um total de 201 mil que estão 
em Campanha na base da FEM. 

Impasse no Grupo 2: O G2 con-
cordou em avançar no aumento de 8% 
(5,39% de reposição da infl ação do 
período da data-base da categoria, 1º 
de setembro, e mais 2,5% de aumento 
real), no entanto, propôs o pagamento 
de forma escalonada, sendo 6,5% agora 
em outubro e 1,5% em março de 2013. 
Também disse que repassaria 8% de 
aumento nos pisos. Após reunião com 
dirigentes dos sindicatos de sua base, 
porém, a FEM-CUT não aceitou tal pro-
posta, dizendo que negocia outros pon-
tos de sua pauta, mas que o reajuste (de 
8%) deve ser pago de uma só vez.

EM SALTO
O Sindicato dos Metalúrgicos de Sal-

to está enviando ofícios e recebendo, em 

Benedito de Jesus 
Marciano 14/10 

Márcia Ferreira Ferro 6/10 

Aparecido Duarte 4/10 

sua sede, os representantes das empesas 
da categoria, com o objetivo de solicitar 
aos mesmos que fechem as negociações 
em 8%, repassando o aumento aos tra-
balhadores a partir de 1º de setembro, 
evitando assim novos impasses e colo-
cando um fi m na Campanha deste ano.  

 
Paralisações: Em algumas empre-

sas saltenses, o aumento salarial só foi 
conquistado pelos trabalhadores após 
paralisações. Tal fato ocorreu na empe-
sa Kanjiko do Brasil Indústria Automo-
tiva LTDA., que enfrentou greve de um 
dia antes de conceder aumento salarial 
de 8%, além de abono, assim como na 
Audilab Indústria e Comércio de Alto 
Falante LTDA., que também esteve com 
sua produção parada durante 24 horas, 
aceitando posteriormente o repasse de 
8% aos seus trabalhadores. 

Aumento aprovado: Nas empre-
sas Cooperativa de Produção Industrial 
de Trabalhadores em Conformação de 
Metais (Metalcoop), IKS Indústria de 

Cabos LTDA., Altena Brasil Ilumina-
ção LTDA. e Everaldo Barbosa Elétrica 
ME, o aumento de 8% já foi aprovado 
e sem paralisações. O mesmo aconte-
ceu na Brunitec Máquinas e Ferramen-
tas de Brunir LTDA. e na Nagel Brasil 
Máquinas e Ferramentas LTDA., que, 
além do aumento, também aprovaram 
PPR e abono para seus trabalhadores. 
Já a Cooperativa de Produção dos Me-
talúrgicos de Salto (Coopersalto) fe-
chou um percentual de 10%, enquanto 
na Thermoid S/A Materiais de Fricção, 
o aumento foi de 11% em 2011, válidos 
por dois anos.

Ato em Sorocaba: Com o objetivo 
de reivindicar a reposição da infl ação e o 
aumento real, dirigentes do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Salto também estiveram 
em uma assembleia na cidade de Soroca-
ba (foto abaixo), que reuniu cerca de 2 mil 
trabalhadores de toda a região e aprovou 
“aviso de greve” na categoria. Durante o 
ato, centenas de trabalhadores que por lá 
passavam aderiam ao manifesto. 

Fotos: StimSalto

Assembleia na Empresa Nagel (à esquerda) e paralisação na Kanjiko (à direita)
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