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Campanha Salarial 2014 começa:

Trabalhadores e sindicato unidos para a conquista de aumento real e outros benefícios
“A nossa união é fundamental para
fecharmos acordos vitoriosos”,
afirma presidente da FEM

Os metalúrgicos da CUT no
Estado de São Paulo aprovaram
em plenária da Federação dos
Sindicatos Metalúrgicos da CUT
(FEM-CUT/SP), realizada no dia
28, as reivindicações da Campan-

ha Salarial de 2014. A conquista de
um aumento real de salário, a valorização do piso dos metalúrgicos,
a licença maternidade de 180 dias
para todos os grupos patronais e a
redução da jornada para 40 horas
semanais só será possível com a
união de trabalhadores e sindicatos. “A nossa data-base é em se-

tembro e ao lado da nossa base
vamos avançar nas conquistas”,
diz Alexandro Garcia, presidente
do sindicato. “Neste ano os nossos desafios serão maiores. Nunca
tivemos uma campanha fácil e
esta não será diferente. A conjuntura não tem ajudado. Dados
da Subseção do Dieese da FEM-

CNM/CUT houve uma queda de
1.463 postos de trabalho na nossa
base neste começo de ano. Mas
acreditamos que a economia vai
reagir e que as empresas vão voltar a produzir aos níveis anteriores”, frisou o presidente da FEM,
Valmir Marques da Silva (Biro
Biro), no encontro, em São Paulo.

ARVEDI: TRABALHADORES MOSTRAM FORÇA, FAZEM GREVE
E CONQUISTAM PPR E ESTABILIDADE

Os trabalhadores da Arvedi, ao
lado do sindicato, pararam a empresa no começo do mês porque
ela insistia em não negociar um
Programa de Participação nos Resultados (PPR) satisfatório para

todos.
Após a paralisação houve uma
audiência de conciliação na
Justiça do Trabalho de Campinas,
no último dia 26 e a empresa aceitou
pagar um PPR igual para todos, além

Willhes acompanha lançamento da pedra fundamental da Cobreq em Salto
O nosso diretor e vereador Willhes esteve no começo do
mês na solenidade de lançamento da pedra fundamental
da fábrica TMD Friction / Cobreq em Salto, na Rodovia
SP-75, próximo da Ypê. “A empresa vai gerar centenas
de empregos no ramo metalúrgico e estamos felizes com
a vinda da mesma”, cita Willhes. Veja mais na página 2,
no Editorial!

NOVO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO
SINDICATO:
2ª a 6ª feira das 8h30 às 18h. Anote ai!

de conceder estabilidade de 60 dias
para os companheiros e companheiras
da empresa.
Mais informações sobre os valores
do PPR que cada um tem direito, sobre 2013 e sobre 2014, diretamente em

nossa sede ou pelo telefone 4602-7600.
“O resultado foi muito bom porque felizmente o patrão entendeu que o PPR
é uma forma de valorizar todos de
forma igual e não apenas quem ganha
mais”, disse o diretor João.

Você lembra do Pesqueiro do Arvani?

Veja matéria na página 4
e saiba porque é
importante você ser
sócio do nosso sindicato.
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FESTA DO ZÉ DO ALGODÃO DOCE FOI UM SUCESSO
Por Willhes

TMD Friction/Cobreq
em Salto

Festa beneficente promovida por Zé do
Algodão foi realizada em nossa sede

Tive o privilégio, como vereador e
como representante da nossa base,
participar do lançamento da pedra
fundamental da TMD Friction/Cobreq, que se instalará em Salto. A
empresa construirá uma grande fábrica perto da Ypê para se transferir
para Salto.
É uma grande conquista do prefeito
Juvenil Cirelli e de Salto. A nova empresa vai gerar mais empregos para
os saltenses e elevará muito a nossa
arrecadação de impostos, beneficiando a cidade diretamente.
Destaco a fala do representante do
Investe São Paulo, no evento: “a
forma atenciosa e sincera com que
os representantes da empresa foram
recebidos pelo prefeito e a agilidade
da secretário de desenvolvimento
econômico foram fundamentais para
que a empresa decidisse por se instalar em Salto”.
Como metalúrgico confiamos que a
empresa cumprirá todas as leis trabalhistas. Seus principais diretores
garantiram isso. Estaremos sempre
atentos. Como morador de Salto
comemoramos juntos com o prefeito Juvenil essa conquista e sabemos que muitos benefícios teremos.
E fica um pedido a todos: se qualifiquem, estudem, ampliem seus conhecimentos, porque no século XXI
não faltará emprego para quem tem
qualificação. Conheça nosso Centro de Formação do Trabalhador,
conheça o Instituto Federal, que em
breve ocupará o prédio da Abadia e
terá muito mais cursos para todos.
Unidos faremos mais e melhor! Que
todos sejam um.
Um abraço do vereador, diretor sindical e amigo Willhes!

Prefeito Juvenil esteve no recinto e
conversou com muitas crianças

IBOPE CONFIRMA: DILMA PODE
VENCER NO 1º TURNO

As eleições serão apenas em outubro e muito se tem discutido do
assunto, com os pré-candidatos
Aécio (do PSDB), Eduardo campos (PSB) dentre outros tentando
disputar com a presidente Dilma
Rousseff (PT).
Pesquisa do Ibope, do dia 20,
mostra que 40% das intenções de
voto dos brasileiros seria para a
presidente Dilma Rousseff se a

eleição presidencial fosse agora.
O segundo colocado seria Aécio
(13%) e depois Eduardo Campos
(6%).
Nesse cenário, o mais provável,
Dilma venceria no primeiro turno
porque a soma das intenções de
voto dos adversários não supera o
percentual que ela obteve.
A pesquisa – a primeira com oito
possíveis candidatos à eleição
presidencial deste ano – indica que
12% dos entrevistados não responderam ou não sabem em quem vão
votar.
Os que disseram que votarão em
branco ou nulo somaram 24%. O
Ibope ouviu 2.002 eleitores entre
13 e 17 de março.

Metalúrgicos também recepcionam Suplicy
e outros deputados do PT

Novamente no dia 17 nosso sindicato cedeu seu salão social para a realização da Festa do Zé do Algodão
Doce. A festa foi realizada das 9h às
22h, com mais de 35 apresentações
artísticas: banda musical, escolas
infantis, grupo de danças, coral de
vozes, etc. Cerca de mil pessoas compareceram ao recinto.
Um dos pontos altos da festa foi a
premiação das três melhores frases co
mo tema “algodão doce”. Nicole Barros ficou em terceira. Eduarda Marcondes em 2º lugar e Miguel Júnior
ganhou com a frase “Quem dera eu
tivesse um algodão doce do tamanho
do Universo”. As crianças se divertiram o dia todo com balão pula-pula,
cama elástica, pulo do gato, pintura
facial, saquinho de surpresa. Na praça
de alimentação foram vendidos pastéis, churrasco, refrigerantes e churros.
A renda foi em prol da Casa de Naim
e do CADI-Brasil. O Zé do Algodão
Doce, agradece a todos que ajudaram
nesta festa e espera contar com todos
para o próximo ano.

QUE TAL FAZER
AULA DE CAPOEIRA
NO SINDICATO?
O contramestre Índio está
com matrículas abertas
para aulas de capoeira em
nossa sede, todas terças e
quintas-feiras, das 20h30 às
22h.
Contato 11 7702-1494 (nextel) ou 55*89*119438.
Não fique fora desta! É mais
uma promoção do sindicato.

EXPEDIENTE

Alexandro, esposa e filho com o
senador e Willhes e familiares
também recepcionaram o
convidado ilustre
O PT realizou no dia 1º um encontro com o senador Suplicy e diversos
deputados estaduais e federais e a militância local. Na oportunidade,
Alexandro Garcia, Willhes e outros diretores do nosso sindicato participaram da recepção aos representantes do PT. O diretor do Sindicato de
São Bernardo, Barba, é pré-candidato do PT a deputado estadual.

FOLHA METALÚRGICA é um
boletim informativo do Sindicato
dos Metalúrgicos de Salto, de responsabilidade de sua diretoria. Rua
Antonio Vendramini, 258 (Vila Teixeira, ao lado do Terminal Rodoviário). Telefone 4602-7600. Jornalista
Responsável: MTB 58.378
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Metalúrgicos participaram da
Festa do Trabalhador

Trabalhadores tiveram um dia de muita confraternização em evento dos 3
sindicatos, com apoio da Prefeitura

Os sindicatos cutistas de Salto, com
apoio da Prefeitura, realizaram no dia
1º de Maio, a maior festa do trabalhador saltense, no Centro Esportivo
do Jardim Bandeirantes. Lá, milhares
de pessoas, entre trabalhadores associados e seus dependentes, tiveram

um dia de muita música, diversão
para as crianças e convívio, para
comemorar a sua data. “Foi um prazer
realizarmos a festa, reencontrar os trabalhadores associados da nossa base
e confraternizarmos”, cita Alexandro
Garcia, presidente do nosso sindicato.

Thermoid troca empresa gestora; trabalhadores cobram respeito aos seus
direitos básicos como FGTS em dia
O patrão da Thermoid resolveu
trocar a empresa gestora que
dirigia a fábrica de Salto há algum tempo. A nova contratada
chegou e a expectativa dos trabalhadores, segundo o diretor
Agenor, é que a mesma abra
o diálogo e cumpra com os direitos dos trabalhadores, não
apenas cobrando produção e
metas cada vez maiores.
Os trabalhadores querem recuperar o tempo perdido, ter o

FGTS depositado em dia, discutir um bom PPR para todos e
também ter reativado - pra ontem - o convênio médico. “Estamos no mesmo barco, queremos salvar a empresa, evitar
sua falência, mas precisamos
ser valorizados e respeitados
em nossos direitos básicos. Estamos atentos não vamos aceitar mais pressão por produção
sem discutir nossos direitos”,
aponta Agenor.

Sistema de proteção ao emprego será definido em
Brasilia

“O Sistema de proteção ao emprego
caberia como uma luva no momento
atual da indústria brasileira”, afirma
Agenor Aparecido da Silva, diretor
do nosso sindicato que participou
no dia 27 de maio do encontro do
macrossetor da Indústria promovido
pela CUT,em São Paulo. A proposta
de criação do sistema de proteção
ao empregado, SPE, e a principais
reivindicações do Macrossetor da
Indústria seriam encaminhada ao
Ministro do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior, Mauro
Borges, em audiência do dia 28.A
proposta de criação do SEP recebeu o apoio de cinco confederações
nacionais afiliadas à Central Única
dos Trabalhadores: metalúrgica,

química, vestuário, alimentação e
construção.
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FEM/CUT REALIZA O 2º ENCONTRO DA MULHER METALÚRGICA

Diretores saltenses com a deputada Janete e detalhe do encontro que discutiu o universo feminino

Com o tema “Trabalho com
Saúde e sem Dependência” a
Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT realizou no dia 22

o Segundo Encontro das Mulheres
Metalúrgicas para entender um
pouco mais da realidade da mulher
do século XXI e os múltiplos papeis que ela exerce todos os dias,
na família, no trabalho e na sociedade.
O encontro foi dividido em oficinas com temas como: Trabalho

Compartilhado”, “Mulher e Saúde”
e “Dependência Química’.
“O encontro foi importante para
nós entendermos mais ainda da realidade da mulher. Como sindicalistas temos que nos preparar para
auxiliar essa mulher quando ela
precisar”, disse Magailda.
Participaram no encontro do dia

22 as diretoras Magailda e Márcia
Ferro, a funcionária administrativa Valquíria e também os diretores Vagner Lúcia e Flávio
Dionisio.
“Nesse encontro conversamos
bastante com a deputada estadual do PT, Janete Pieta também”,
disse Márcia.

Trabalhadoras concluem 1ª etapa do curso de manicure

Trabalhadoras concluíram 1ª etapa do curso de manicure e, nas demais fotos, as aulas em desenvolvimento no Centro de Formação
As mulheres participantes do curso
de pedicure e manicure do nosso
Centro de Formação dos Trabalhadores
concluíram semana passada a primeira
etapa do curso e fizeram uma grande
confraternização entre elas e os professores.
O curso gratuito oferecido em Salto visa qualificar as mulheres para
o mercado de trabalho e foi conseguido numa parceria dos sindicatos
dos Metalúrgicos, Papeleiros e da
Construção, com a Prefeitura, com o
Instituto Federal e apoio do Governo
Federal, através do Pronatec.
Pré-inscrições - A Prefeitura está
com pré-inscrições abertas para 12
novos cursos do PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino

Técnico e Emprego). As formações
serão ministradas no IFSP (Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo) campus Salto.
Entre as formações estão Agente de
Gestão de Resíduos Sólidos, Auxiliar
de Recursos Humanos, Comprador, Cuidador de Idoso, Desenhista Mecânico, Eletricista Industrial, Eletricista
Instalador Predial de Baixa Tensão,
Eletricista de Rede de Distribuição de
Energia Elétrica. Há ainda os cursos
de Manicure e Pedicure, Operador de
Computador, Operador de Computador e Vendedor.
De segunda a sexta-feira das 8h30
às 17h, os interessados devem procurar a Sala de Empregabilidade dentro
do Atende Fácil, que fica na Rua

José Revel, 270. Para a pré-inscrição é
necessário levar CPF e RG. Os cursos

estão sujeitos à aprovação do MEC
(Ministério da Educação).

Sindicato aluga antigo pesqueiro Arvani:
sócios terão um clube de campo em breve!

A diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos alugou parte do antigo Pesqueiro do
Arvani (a lanchonete e a piscina) para oferecer o espaço para nossos sócios. O objetivo é criar uma opção de lazer para o metalúrgico e sua família até que o próprio
clube de campo do sindicato esteja concluído. “Estamos vendo a melhor forma de
utilização do espaço e vamos para a base informar a todos os nossos sócios”, citam
os diretores. O Pesqueiro do Arvani fica na Estrada Municipal Salto-Elias Fausto,
no Km 10.

