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Trabalhadores da Thermoid se unem e depois de
seis dias de paralisação, finalmente conquistam
acordo salarial 2009
Leia mais na página 04!
Trabalhadores que já conquistaram

Kanjico / Brose / Continental / Nagel/Pittler / Audilab / Metalcoop / Borrmolde
acordos salarias em 2009!

Confira nesta edição:

IBGE abre vagas em Salto
O IBGE, Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística está com
vagas abertas para Agentes
Censitários na cidade de Salto.
As inscrições podem ser feitas
até dia 06 de outubro.
Saiba mais na página 03!
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Editorial
Dois temas de grande
destaque estão presentes nesta edição do nosso jornal.
O primeiro são as paralisações decorrentes do
não-acordo da Campanha Salarial. Em alguns
locais, o ato dos trabalhadores de cruzar os braços, que já é previsto em
algumas épocas do ano
e, por isso, já compensado pela empresa, com
hora extra aos finais de
semana, proporcionando
o que chamamos de “gordura”, foi rápido. Em outros, levou dias.
O que fica claro e o mais
importante de tudo isso,
com certeza, é que as
maiores conquistas que
já foram ou estão sendo
obtidas nesse processo,
decorrem da união e luta
dos trabalhadores, já que
na maioria dos casos, os
acordos ocorreram individualmente, entre sindicato e empresa.
Além disso, outro assunto gera destaque nessa
edição: a participação
do nosso Sindicato em
ações sociais.

Como responsável pela
nossa Secretaria de Inclusão Social, nosso representante Valter Luiz
esteve presente em um
importante evento que
marcou o “Dia Nacional
da Inclusão de pessoas
com deficiência”.
Além disso, os representantes de vários sindicatos da cidade estiveram
unidos nessa semana
para debater e iniciar a
organização da “Campanha Natal sem Fome
2009”. Mais uma vez o
Sindicato
dos
Metalúrgicos participará
dessa importante ação.
Tudo isso demonstra fortemente o empenho do
nosso Sindicato em atuar como um Sindicato
Cidadão, que cada vez
mais debate os assuntos
que possibilitam o bemestar social e, dessa forma, atua como um agente ativo na inclusão e
igualdade de pessoas na
sociedade.
Equipe StimSalto

Novo Convênio:
Guarani Saltense
Com o objetivo de oferecer aos associados opções de lazer a preços
especiais, o Sindicato
fechou recentemente um
novo convênio, desta vez
com o Guarani Saltense
Atlético Clube. Confira
abaixo algumas comodidades que essa parceria
oferece a você. Para
acessar a lista completa
de descontos oferecidos,
acesse
o
site
www.stimsalto.org.br!
Vantagens:
- aquisição de título familiar sem data de encerramento; isenção da compra do título, com pagamento somente das mensalidades; piscinas, salão de jogos e eventos
(estando com mensalidades em dia) gratuitos;
saunas a R$ 1,00 (um
real); 50% de desconto
na compra de ingressos
para eventos com alimentos ou bebidas distribuídas; R$ 15,00 (quinze
reais) por modalidade de
atividades físicas como:
academia, capoeira,

kung-fu, hidroginástica e
natação; taxas especiais:
exame médico para uso
da piscina R$ 5,00 (cinco reais), com validade
para 04 meses e
carteirinhas R$ 2,00
(dois reais);
As mensalidades do título familiar, pagas até o
dia 10 de cada mês, custarão
R$ 20,00.
Após este período, haverá um acréscimo, divulgado na admissão do
a s s o c i a d o .
Os interessados em se
associar ao Clube, devem comparecer à Secretaria do mesmo, munidos de: carteirinha de
sócio do Sindicato; xerox
de RG e CPF; certidão
de casamento ou declaração de amasiado; certidão de nascimento dos
filhos; comprovante de
residência e 01 (uma)
foto 3x4 de cada pessoa.
A lista completa dos
convênios você encontra na página 04
deste jornal!

Classificados
Novo espaço para os
leitores!

escrita, no próprio Sindicato.

A partir de agora, o
Sindicato disponibiliza a
todos os interessados um
novo espaço para a divulgação de produtos e materiais: os classificados.

Não é preciso se identificar, porém, o anunciante deve colocar um contato para os interessados, além de informações completas sobre o
produto oferecido.

IBGE abre vagas para agentes no Censo 2010:

O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística está com vagas
abertas para Agentes
Censitários na cidade de
Salto. No total, são 02 vagas para Agentes
Censitários Municipais
(ACM) e 11 para Agentes
Censitários Supervisores
(ACS).
Os trabalhos são temporários e a previsão de
execução dos mesmos é
de até 10 meses para a
função de ACM e nove
meses para a de ACS.
Em ambas, a jornada de
trabalho será de 40 horas
semanais.
Para se candidatar, o

interessado precisa ter,
no mínimo, 18 anos, ser
brasileiro nato ou estrangeiro naturalizado, ter
concluído o Ensino Médio
(antigo 2º Grau), estar em
pleno gozo dos direitos
políticos e, no caso dos
homens, estar em dia
com o Serviço Militar.
As inscrições estão
abertas até o dia 06 de
outubro, através do site
www.cesgranrio.org.br
ou
nas
agências
credenciadas dos Correios. A taxa é de R$
22,00.
Mais informações
através do site citado.

Sócios presenteados com assinatura gratuita do
Jornal Estância no mês de setembro
Salto

Mensalmente,
até
dezembro deste ano, o
Sindicato presenteará
10 sócios mais antigos
com uma assinatura do
Jornal Estância, um de
seus conveniados.

29/07/1993 – (Empresa:
Thermoid S/A Mat. de
Fricção) - Salto

Confira abaixo os
presenteados no mês
de setembro:

Adilson Jesus de
Paula Leite – sócio

Luiz Amatrizzi –
sócio desde 12/11/1981
- Salto

Marçal dos Santos
Oliveira – sócio desde
10/03/1993 – (Empresa:
Continental Brasil Ind.
Automotiva Ltda.) -

Luiz Vergílio V.
Torres – sócio desde

desde 26/08/1993 –
(Empresa: Nagel do
Brasil Maq. e Ferr.
Ltda.) - Salto

Odair Aparecido
Zati – sócio desde
14/10/1993 – (Empresa:
Nagel do Brasil Maq. e
Ferr. Ltda.) - Itu

Rafael
Thomaz
Silva – sócio desde

Everaldo Pereira
Ferreira – sócio

29/11/1993 – (Empresa:
Thermoid S/A Mat. de
Fricção) - Salto

desde 08/02/1994 –
(Empresa: Thermoid
S/A Mat. de Fricção) Salto

José Ferreira do
Nascimento – sócio
desde 21/01/1994 –
(Empresa: Thermoid
S/A Mat. de Fricção) Salto

Osmar de Jesus
Aguiar – sócio desde
08/03/1993 – (Empresa:
Thermoid S/A Mat. de
Fricção) Salto

João Rodrigues da
Silva – sócio desde
28/01/994 – (Empresa:
Canberra Pumps do
Brasil Ind. e Com. Ltda.)
- Salto

Tira-Dúvidas
Nesta edição, o Folha Metalúrgica traz novas informações sobre
mais um assunto que
gera dúvidas entre as mulheres trabalhadoras:
a LicençaMaternidade.

Direitos da Mulher
Trabalhadora: Licença-maternidade
Artigo 392 – CLT- A em-

e a ocorrência deste;
2º - Os períodos de repouso, antes e depois do
parto, poderão ser au-

II – dispensa do horário de trabalho pelo
tempo necessário
para a realização de,
no mínimo, seis consultas médicas e demais exames complementares. As empresas que utilizam mãode-obra feminina, as
enfermarias e caixas
de primeiros socorros, deverão conter
absorventes higiênicos, que serão fornecidos gratuitamente
para ocorrências
emergenciais.

Abaixo
você confere quais
são as condições desse direito,
antes, durante
e
após o parto.
Os interessados
em nos enviar questões sobre
os assuntos apresentados ou outros que acharem necessário, podem
escrever para o e-mail
contato@stimsalto.org.br.
As perguntas serão respondidas pela nossa
equipe
jurídica
e
publicadas em nosso site
e
jornal.

I – transferência de função, quando as condições de saúde o exigir,
assegurada a retomada
da função anteriormente
exercida, logo após o
retorno ao trabalho;

pregada gestante tem direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do
emprego e do salário;
1º - A empregada deve,
mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do
afastamento do emprego, que poderá ocorrer
entre o 28º (vigésimo oitavo) dia antes do parto

Conforme comunicado
divulgado pelo site da
CUT no último dia 22 de
setembro, uma comissão
3º - Em caso de parto especial analisa a ampliantecipado, a mulher terá ação do período de licendireito aos 120 (cento e ça-maternidade de quaAtravés dele, você nos
vinte) dias previstos nes- tro para seis meses. AtuOs anúncios serão dienvia, gratuitamente, sua
almente, esse prazo já
te artigo;
oferta de compra, troca vulgados em nosso site e
4º - É garantido à em- pode ser estendido no
ou venda, através do en- nas edições do nosso jorcaso das empresas que
pregada,
durante
a
gravidereço
eletrônico nal.
Participe!
dez, sem prejuízo do sa- aderirem ao Programa
contato@stimsalto.org.br,
lário e demais direitos: Empresa Cidadã, criado
ou a entrega, de forma Participe!
pela Lei 11.770/08.
EXPEDIENTE ..................................................................................................................................................................................................................................................................
mentados em 2 (duas)
semanas cada um, mediante atestado médico;
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SINDICATO CIDADÃO
Representante do Sindicato participa de importante encontro
nacional
Promover a diminuição das desigualdades e proporcionar melhores oportunidades de
inclusão das pessoas
com deficiência no mercado de trabalho. Esse
foi o principal assunto
discutido no II Encontro
Nacional dos (as) Trabalhadores (as) com
Deficiência.
Promovido pela
CUT, no último dia 22 de
setembro, em São
Bernardo do Campo, o
evento marcou o “Dia
Nacional de Luta das
Pessoas com Deficiência”, comemorado no
dia anterior.
No local, esteve
presente o diretor executivo e responsável
pela Secretaria de Inclusão Social do Sindicato dos Metalúrgicos,
além de vice-presidente do Conselho Municipal dos Deficientes de
Salto, Valter Luiz, que
sempre participa dos
eventos relacionados
ao tema em todo o país.
“O último Encontro
Nacional aconteceu em
2006. Sempre promovemos encontros regionais e os nacionais são
realizados toda vez que
detectamos alguma necessidade de discussão para adequações.
E em 2009 a Lei de Cotas completou 18 anos.
Então identificamos um
momento muito sério,

no qual era necessária
uma discussão para identificarmos os avanços
desse tema nos últimos
anos”, explicou Valter.
Participaram do
Encontro, 58 pessoas representantes de 13 estados brasileiros, que debateram a conjuntura e o
projeto político para os
(as) Trabalhadores (as)
com Deficiência, além de
avaliarem e organizarem
um plano de ação para o
Coletivo Nacional de Trabalhadores com Deficiência. Na ocasião, ocorreu
ainda a eleição para
esse Coletivo, na qual o
representante do nosso
Sindicato, Valter, foi eleito membro.
“Do Estado de São
Paulo, nosso Sindicato é
um dos únicos que possui uma Secretaria voltada á Inclusão Social. Agora, a partir do plano de
ação elaborado no II Encontro, o papel dos sindicatos é ser não somente
um agente fiscalizador,
mas
ser
também
efetivadores de conduta”.
Segundo o IBGE
(Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística),
14,5% da população brasileira possui algum tipo
de deficiência, o que representa 24 milhões de
pessoas” que lutam por
igualdades de direitos e
convivência na sociedade.

Altena
Através de uma assembleia
realizada no dia 25 de
setembro, as 7h na porta da
empresa, os trabalhadores da
Altena conquistam o
PPR 2009!

A Voz do Trabalhador foi criada pelo nosso Sindicato para os trabalhadores metalúrgicos de Salto. Ela
nasceu da necessidade do trabalhador ter um espaço para se expressar, denunciar, reclamar, agradecer, opinar e homenagear.
É um espaço do trabalhador. Faça uso dele!
Procure nossos diretores na fábrica!
Aqui o trabalhador tem vez e voz!

Reunião inicia definições para a Campanha “Natal Sem Fome
2009”

Uma reunião realizada
no último dia 21 de setembro, às 16h30, na
sede do Sindicato dos
Papeleiros de Salto, iniciou a definição das principais ações para a campanha “Natal sem Fome
2009”.
No local, membros de
diversos sindicatos da
cidade debateram sobre
as datas da Campanha,
bem como as estratégias
para a arrecadação, que

terá início por volta do dia
10 de novembro.
Realizada há nove
anos, a Campanha ocorre através da ação voluntária de membros dos sindicatos de Salto, pastorais e comissões. O principal objetivo é recolher,
nos bairros e centro da
cidade, alimentos não
perecíveis para serem
distribuídos à diversas
pastorais sociais, contribuindo assim, para um

Natal mais feliz de muitas
famílias.
Somente em 2008,
mais de 700 cestas de
alimentos foram arrecadas, o que equivale a
aproximadamente 18 toneladas.
Neste ano, novamente o Sindicato dos
Metalúrgicos fará parte e
auxiliará esse importante
ato de solidariedade.

E vem aí!

Vem aí: O 4º Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência, realizado
entre os dias 07 e 18 de
outubro em São Paulo,
no Centro Cultural Banco
do Brasil. Denominado,
“Assim Vivemos” o evento teve sua primeira edição realizada em 2003,

no Rio de Janeiro e em
Brasília. “Desde então, o
festival proporciona todas
as acessibilidades nas
sessões dos filmes:
audiodescrição (descrição de tudo o que aparece na imagem dos filmes
e que não pode ser entendido apenas pelo áudio),

Sindicato on-line - www.stimsalto.org.br
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legendas com Closed
Caption (inclusive nos filmes brasileiros) e interpretação em LIBRAS dos
debates. A entrada é franca. Mais informações podem ser obtidas através
do
site
www.assimvivemos.com.br
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PArabéns Trabalhadores
da
Thermoid!

Resistência e perseverança marcaram a
conquista dos trabalhadores da Thermoid no
acordo salarial 2009.
Com
diversas
assembleias realizadas,
eles voltaram ao trabalho
na última terça-feira, dia
29 de setembro, após
seis dias de paralisações.

Thermoid fez uma primeira proposta, recusada
pelos trabalhadores e
Sindicato, que partiram
para a negociação individual. Como o acordo entre as partes não ocorria,
a
paralisação
foi
deflagrada e as reuniões
e debates tiveram início
até a aceitação da proposta final.
“Acho que nunca de-

A votação que aceitou o acordo oferecido
pela empresa aconteceu
na última segunda-feira,
dia 28, na sede do Sindicato e contou com a presença de todos os trabalhadores, além de diversos diretores.
Com o protocolo de
intenções assinado, a

ta de conquista nessa
luta foi a união dos trabalhadores, que reivindicaram juntos por seus direitos e sempre contaram
com o apoio e orientação
do Sindicato.

batemos tanto como nas
reuniões
com
a
Thermoid. Os trabalhadores da empresa estão de
parabéns pela união e a
proposta aceita é uma
das melhores da Campanha Salarial na cidade”,
disse o presidente do
Sindicato, Alexandro
Garcia Ribeiro.

balhadores e outras estão sendo chamadas pelo
Sindicato, para negociações.

Até o momento, diversas empresas também já definiram o desfecho da Campanha Salarial junto aos seus tra-

A principal ferramen-

Crescimento no setor de máquinas
Após uma queda de 10% em julho, o segmento de máquinas e equipamentos voltou a registrar alta no mês de
agosto. A elevação foi de 18%, totalizando R$ 6 bilhões e a geração de quase 900 postos de trabalho.
Para setembro, a perspectiva é de uma alta ainda maior, decorrente do reflexo da alta registrada e dos
incentivos governamentais, como as novas opções de financiamentos.

Lista de Convênios do Sindicato dos Metalúrgicos de Salto
10% nos serviços de
mão-de-obra.

Academias
Iron Academia - Teotônio
C. De Moraes, 130, Vila
Nova - Salto - Fone:
4029-5691 - Desc. de
15% nas modalidades e
isenção da taxa de matrícula.
Oficina do Corpo - Av.
Dom Pedro II, 894, Centro - 4029 -1062 - Desc.
de 15% nas modalidades e isenção da taxa de
matrícula.
Auto-Escola
Auto Escola Bueno Rua Prudente de Moraes,
364 – Centro - 40281321 - Desc. de 10% á
vista, 5% á prazo e 10%
nos serviços de despachante.

Botica Chá da Terra Rua Dr. Barros Jr, 551Centro - 4028-0800 Desc. de 15% nos medicamentos manipulados.

Vila Nova Pneus - Rua
9 de Julho, 1260 - Centro
- 4029-6323 – Desc. de
10% nos serviços de
mão-de-obra.

Pharmaderma Ltda. Av. Dom Pedro II, 552 –
Centro - 4028-3602-–
Desc. de 15% nos medicamentos manipulados.

Meios de Comunicação
Jornal Estância - Promoção especial para os
sócios deste Sindicato Fone: (11) 4021-5588.

Foto e Vídeo
Boschilha Imagens Rua Rui Barbosa, 473 4028-7752 - Desc. de
7%.

C o n s u l t ó r i o
Odontológico - Dr.
Everly - Rua Rio Branco,
1139 – Centro - 40293564 – Desc. de 15% em
até 5x sem acréscimo.

Toy Vídeo - Rua Rui Barbosa, 145 - Centro 4028-1537 – Desc. de
10% nas locações de
vídeo.

Farmácias

PROI - Plano De Odontologia - Rua Joaquim
Nabuco, nº 291 - Centro Fone: (11) 4021-1808 4029-2187 - Plantão de
Vendas no Sindicato das
08 às 17h. Fax: (11)
4602-1027.

Centro Automotivo
Millenium - Rua 9 de julho, 2075 - 4028-5040 –
Desc. de 5% nos serviços
de mão-de-obra.

Óticas

Mecânica Exata - Rua
Marechal Deodoro, 312 4028-5038 – Desc. de
20% nos serviços de
mão-de-obra.

Óticas Carol - Rua 9 de
Julho, 302 – Centro 4028-5326 - Desc. 10%
á vista; 7% em 2x; 5% em
3x.

Oficina de Radiadores
- Rua Escócia, 391 – Jd.
Elizabeth - 9872-3712 –
9809-0626 – Desc. de
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Redu Presentes - Av.
Dom Pedro II, 660 - 40213873 – Desc. de 13%.
Prestadores de Serviços
Cleverson Aparecido
Baldino - Arquiteto 4021-4077 - 7267-8905.
Saúde & Beleza

Mecânicas

Docerias
Docita Doceria - Av.
Dom Pedro II, 534 - 40293345 - Desc. de 2%.

Disney Presentes - Rua
Rio Branco, 612 - 40282299 – Desc. de 15% á
vista e 5% á prazo e produtos da Natura.

Odontologia

Clubes
Guarani Saltense Atlético Clube - Rua Taça
Jules Rimet, 20 - Centro/
4029-4236 - Mais informações na página 02 da
Folha ou no site
www.stimsalto.org.br/
convenios.html.

Casamais Artigos e Presente Ltda. ME - Av.
Dom Pedro II, 761, Centro - 4029-3110 - Desc.
de 15% á vista e 10% á
prazo.

Presentes & Artigos

4

Akakia Cosméticos Dr. Barros Júnior, 383 4028-4452 - Desc. de
5% e parcelamento em
até 5x.
Cons. Psicológico
Lorena Urzúa Varela Rua 24 de Fevereiro, 291
- Vila Nova - Itu - 40254795 - Desc. de 20% nas
consultas.
Espaço Clima – massagens - Rua 23 de maio,
224 - 1ºandar - 40298411 – Desc. de 25%.

Marly Fashion Hair Rua José Revel, 571Centro - 4028-0897.
Viva Centro de Especialidades Eu Saúde e
Beleza Ltda. F i s i o t e r a p i a ,
fonoaudiologia, nutrição,
psicologia
Rua
Rodrigues Alves, 512 –
Centro - 4029-1717 –
Desc. de 50%.

NO SINDICATO
TEMOS:
- INFORMÁTICA
GRATUITA;
- TELE SALA
(SESI);

Seguros
Via Livre Corretora de
Seguros - Rua 24 de
Outubro, 552 - Centro 4029-0034 - Somente
nos seguros da Porto
Seguro Cia de Seguros
Gerais.
Treinamentos e Cursos
Instituto Embelleze Rua 9 de Julho, 659 4021-0809 – Desc. de
15%.
Mega Trend Cursos Travessa do Carmo, 47 Itu - 4022-2596 - Desc. de
10% a 20% nos cursos de
capacitação profissional.
Ronofran Instrutoria e
Treinamento - Rua Rui
Barbosa, 1105 - 46024431 - taxa de matrícula
isenta + 10% de desconto nos cursos.
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- DEPARTAMENTO JURÍDICO;
- COLÔNIA DE
FÉRIAS;
- PARA USO DOS
SÓCIOS TEMOS
A QUADRA, SALÃO, LANCHONETE E FUTURAMENTE O
CLUBE DE CAMPO.

ESTÃO EM
ANDAMENTO
OUTROS CONVÊNIOS.

