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O ano da superação e as boas expectativas para 2010

Os resultados divulgados
para
o
Brasil,
principalmente os que
dizem respeito ao
mercado de trabalho e
ao setor metalúrgico
exclusivamente,
demonstraram que, sem
dúvida alguma, 2009
destacou-se como o ano
da superação.
Com o aparecimento da
crise que assolou
milhares
de
trabalhadores, surgiu
também a união de todos
os
brasileiros,
impulsionada pelos
incentivos do governo,
com o principal objetivo
de reverter a situação.
Segundo
Valmir

Marques, presidente da
FEM-CUT/SP, “o ano de
2009 entrará para a
história. O Brasil foi o
último a entrar na crise e
o primeiro a sair dela.
Hoje o país se recuperou
e deu exemplo ao mundo
de que é possível
combater qualquer crise,
adotando uma política
responsável”.
Os dados divulgados
confirmam as palavras
de Valmir, apresentando
números melhores que
os de 2008, época em
que a crise ainda não
dava
sinais.
Os
empregos gerados em
2009 ultrapassaram a
marca de 1 milhão, o

índice de inflação foi o
mais baixo desde 2006 e
a arrecadação bruta do
Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS)
chegou a R$ 54,8 bilhões,
um crescimento de
12,4% na comparação
com 2008, de acordo
com informações da
Caixa
Econômica
Federal. Com a isenção
de IPI, o país teve um
aumento recorde nas
vendas de automóveis,
chegando a 3 milhões de
veículos comercializados.
No ramo metalúrgico, as
negociações
da
campanha
salarial
apresentaram conquistas
significativas, tanto nas
cláusulas econômicas,
quanto sociais. Além
disso, o número de
trabalhadores
e
sindicalistas unidos em
Brasília, na 6ª Marcha da
Classe Trabalhadora,
demonstrou
uma
integração jamais vista.
“No ano de 2009,
conquistamos
duas
vitórias marcantes: a volta
para a Convenção
Coletiva de Trabalho do

Grupo 3 da cláusula que
garante a estabilidade no
emprego
até
a
aposentadoria para os
trabalhadores portadores
de doença profissional; e
a mudança da data-base
do G10 de novembro
para setembro. Também
demos
um
passo
importante rumo à
construção do Contrato
Coletivo Nacional de
Trabalho”, diz Valmir.
Em 2010, a estimativa é
de que mais avanços e
vitórias aconteçam e o
crescimento do país seja
ainda maior.
O Dieese - Departamento
Intersindical de Estatística
e
Estudos
Socioeconômicos
divulgou no último
dia 22 de janeiro,
i n f o r m a ç õ e s
referentes à cidade de
Salto (tabela abaixo).
Outras fontes também já
começam a apresentar
as expectativas, porém,
com
referências
nacionais. Segundo a
FIESP, o aumento do
emprego no país será de
6,3%.
Com
os

investimentos
já
anunciados pela indústria
metalúrgica, a previsão é
de uma elevação da
capacidade produtiva,
através das linhas e
projetos de renovação e
do lançamento de novos
produtos.
O novo salário mínimo de
R$ 510,00, válido desde
1º de janeiro, também
deverá ser um importante
auxiliador. O valor é o
maior, em termos reais
(deflacionado pelo ICVDIEESE), desde 1986 e
essa valorização tem um
papel fundamental, “já
que mais de 46 milhões
de pessoas possuem
seus
rendimentos
referenciados neste
valor”.

Em Salto
Depois
de
dois
semestres de saldos
negativos no mercado de
trabalho e devido a
recuperação
da
economia, as empresas
metalúrgicas de Salto
reabriram vários postos
de trabalhos.

A
informação,
disponibilizada pela
Subseção Dieese e com
base
nos
dados
apresentados
pelo
Ministério do Trabalho e
Emprego demonstrou
uma reação e inversão
da tendência, pois o
número de novos
empregos abertos no
segundo semestre de
2009 foi semelhante ao
das
demissões
realizadas no primeiro
semestre.
No
total,
foram
abertos de julho a
dezembro do ano
passado, 119 postos de
t r a b a l h o ,
índice inclusive superior
ao mesmo período de
2008. (vide gráfico
abaixo).
Ainda durante o ano de
2009, foram realizadas
no
Sindicato
624
homologações
de
empregos,
número
2,35% menor que em
2008,
indicando
novamente
a
recuperação
da
economia e do setor
metalúrgico.

Na tabela à direita, podemos verificar o nome das empresas que mais tiveram homologações realizadas em 2009.
Fonte: CAGED (MTE) / Elaboração: Subseção Dieese

Campanha da Fraternidade
2010
Neste ano, o tema da Campanha da Fraternidade,
cuja abertura aconteceu na diocese de Barra do Piraí,
em Volta Redonda/RJ é “Economia e Vida: vocês não
podem servir a Deus e ao dinheiro” Mt 6,24.
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Fórum Social Mundial

No último dia 21 de janeiro representantes de
movimentos sociais de 14 países se uniram na sede
da CSA (Central Sindical das Américas), em São
Paulo, para discutir as propostas da 10ª edição do
Fórum Social Mundial.
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Confira quem são os responsáveis por
cada Secretaria do Sindicato em 2009!
Pg. 02
Veja o texto escrito em homenagem ao
Dia do Aposentado, comemorado no
último domingo!
Pg. 03
Negociações para PPR em 2010 já
começaram. Fique por dentro e
participe!
Pg. 04

www.stimsalto.org.br

O diálogo como ferramenta de
conquistas em 2010
Neste ano que se
inicia gostaríamos de
salientar
a
importância
do
diálogo, como uma
ação
prática
cotidiana, em prol do
bom relacionamento e
de
melhores
condições de vida e
trabalho,
não
somente para os
trabalhadores, mas
também
e,
principalmente, para a
classe empregadora.
Quando o assunto
refere-se
ao
relacionamento entre
esses dois grupos e,
quando essa prática é
reconhecida como
valiosa
pelo
empregador,
o
trabalhador passa a
ser considerado o
maior investimento da
empresa. Ele passa a
ser
ouvido
e
valorizado como o
indivíduo que fica à
frente da linha de
batalha, ou seja,
como o cidadão capaz
de entender, de
maneira mais eficaz,
todos os processos
internos da empresa e
analisar suas maiores
qualidades
e
problemas.

Mais do que isso,
quando o diálogo se
faz presente, a
perseguição
aos
dirigentes sindicais
deixa de existir e a
condição de vida do
trabalhador
é
ampliada, motivandoo cada vez mais.
Em
2010
continuaremos com a
luta em prol do bom
relacionamento e do
enfrentamento de
empresas
que
precarizem
o
trabalhador
com
assédios morais,
remunerações
obsoletas
ou
incorretas, demissões
injustas, ausência de
benefícios, dentre
outros.
Neste ano, nos
colocamos mais uma
vez abertos ao
diálogo
e
às
negociações
e direcionaremos
nossos discursos e
estratégias para que
as eleições que se
a p r o x i m a m ,
b e n e f i c i e m
c a n d i d a t o s
comprometidos
com os interesses
da
classe
trabalhadora.

Secr
etarias 2010
Secretarias
Conheça abaixo os
responsáveis
e
integrantes de todas as
Secretarias que atuarão
em nosso Sindicato no
ano de 2010.
Em caso de dúvidas,
sugestões
e/ou
reclamações, procure o
responsável
pela
Secretaria referente ao
assunto que deseja
abordar.

Responsável: Flávio
(Delta)
Demais integrantes:
Wagner

Convênio
Responsável: Alexandro
Demais integrantes:
Wagner e José Henrique

Inclusão Social
Responsável: Valter
Luiz

Comitê Sindical
Responsável: Agenor

Imprensa/
Comunicação
Responsável: Cido
Demais integrantes:
Trovilho, Admilson e
Marcão

Saúde e Meio
Ambiente
Responsável: Wilhes
Demais integrantes:
João Penariol

Mulher
Responsável: Magailda
Demais integrantes:
Ednalva, Maria Lúcia,
Rosemilda, Márcia Ferro,
Flávio (Delta) e Merson
Comitê de Emprego
Municipal
Responsável: Wilhes

Esporte e Lazer
Responsável: Merson
Patrimônio e Gastos
Responsável: João
Penariol
Demais integrantes:
Admilson e Altevir

Comissão de Ética
Responsável: Trovilho
Demais integrantes:
Alexandro, Valter, João
Penariol e Wilhes
Comissão PPR
Responsável: Trovilho
Demais integrantes:
Ezequiel (Camarão)

Diretoria Stimsalto

Sindicalização
Responsável: Marcos
Ferraz (Marcão)
Demais integrantes:
Ezequiel, Rido, Wagner e
João Carvalho

Cipa
Responsável: Flávio
(Q.C)
Demais integrantes:
Wilhes
Jovem

Aposentados
Responsável: Valter
Luiz
Demais integrantes: José
Henrique, Magailda,
João Penariol e Cido

Conselho
Administrativo
Responsável: Cido
Demais integrantes:
João Penariol, Marcos
Ferraz
(Marcão),
Alexandro, Magailda,
Merson, Trovilho, Flávio
(Delta), Agenor, Wilhes,
Flávio (Q.C) e Valter Luiz.

Acompanhe também, nas próximas edições do nosso jornal, mais entrevistas exclusivas com os
responsáveis de cada Secretaria!

Seja um associado em 2010!

Participe dos novos
classificados em 2010!
Envie gratuitamente
sua oferta de compra,
troca ou venda para o
endereço eletrônico
( e - m a i l )
contato@stimsalto.org.br,
entregue diretamente
na sede do Sindicato
ou ao dirigente sindical
de sua empresa.
Não é preciso se

identificar, porém, é
n e c e s s á r i o
um telefone ou e-mail
para contato, além de
i n f o r m a ç õ e s
completas sobre o
produto oferecido.
Os
anúncios
serão divulgados em
nosso site e nas
edições do nosso
jornal.
Bons negócios!

Só pode reclamar por
seus direitos, quem luta
pelos mesmos.
Por isso, em 2010 faça
parte do nosso Sindicato
e seja um cidadão ativo

na luta pela
igualdade,
valorização e
melhores
condições de
trabalho para
a categoria.
No ano de
2009, através
d
a
Secretaria de
Sindicalização,
n o s s o
Sindicato ampliou o
quadro de associados,
chegando a quase 2.200
sindicalizados, número
que representa mais de
50%
dos
4.000
trabalhadores existentes

nas bases metalúrgicas
saltenses.
Como associado, você
ainda pode usufruir de
diversos benefícios. Um
deles são as vantagens
exclusivas firmadas com
convênios de diversos
segmentos, como clubes,
farmácias, mecânicas,
dentistas, dentre outros.
Você também pode
participar de nossa
colônia de férias, com
pacotes de viagens
diferenciados para várias
cidades litorâneas do
estado e, em breve,
frequentar um espaço
privilegiado, onde será

construído o Clube de
Campo da categoria, em
um terreno já adquirido
de 97.000m².
Para se sindicalizar, o
trabalhador
deve
preencher uma ficha de
filiação, fazendo com
que, a partir daí, o
Sindicato se transforme
em seu representante.
Essa ficha pode ser
requisitada na própria
sede, com os dirigentes
sindicais presentes nas
empresas ou através do
site www.stimsalto.org.br.
Participe, fortaleça nosso
poder de luta e faça valer
seus direitos!
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Sindica
to Cidadão
Sindicato
Dia Nacional dos Aposentados:
os benfeitores da nação

Em 24 de janeiro
comemorou-se
o Dia Nacional do
Aposentado/a e é com
alegria e orgulho
que aproveitamos o
simbolismo dessa data
para refletir sobre a
condição de quem chega
à
maturidade,
à aposentadoria e à
velhice.
Em primeiro lugar é
preciso relembrar que
“aposentado”,
“pensionista” e “idoso”
não são sinônimos;
cada
qual
possui
características

e necessidades próprias
e seus problemas devem
ser tratados de maneira
específica no âmbito de
uma visão global.
Uma das questões que
nos preocupa é em
relação aos cuidados
que se deve tomar com
quem está à véspera da
aposentadoria. Muitas
pessoas quando estão
para se aposentar
passam a sofrer uma
série de problemas,
como ansiedade e
sensação de insegurança
em relação ao futuro. A
essas incertezas somam-

se os cuidados com a
saúde que o avanço da
i
d
a
d
e
o b r i g a .
Envelhecer de maneira
saudável – corpo e mente
– é um desafio cada vez
maior para quem vive
nas grandes cidades.
Quando o Sindicato
negocia com o governo
ou com a iniciativa
privada essas duas
premissas são sempre
l e v a d a s
em
consideração.
Não
queremos
desenvolver a atividade
sindical meramente
como reivindicatória de
melhores valores para os
benefícios e pensões.
Trabalhamos, seja no
nível federal, como
estadual e municipal,
com uma plataforma
ampla de reivindicações,
que apontam para a
necessidade de políticas
públicas de valorização
de quem muito já
contribuiu com o
desenvolvimento do país.
Isso não significa apenas
melhor remuneração –
que é fundamental –,
mas campanhas de
valorização dos idosos e
aposentados/as,
programas específicos
em cada cidade para
incluir esse contingente
que vive quase à margem

da sociedade, dentre
diversas outras medidas
que procuramos negociar
em cada instância.
As
comemorações
do
Dia
Nacional
do Aposentado devem
servir para que governos
e empresários reflitam
sobre a necessidade de
aprimorar as políticas
públicas e sociais. Para
os aposentados, esse dia
deve ser de reafirmação
de sua condição de
cidadão, que durante
anos e anos contribuiu
com o país e merece todo
respeito. Respeito não é
sinal apenas de gratidão,
é uma obrigação do país
para com sua população.
Afinal, mesmo quem está
na ativa hoje, um dia será
aposentado e se valerá
das conquistas que
o b t i v e r m o s
h
o
j
e
.
Nossa luta é a luta de
todos.
Desejamos a todos um
2010
com
muita
disposição para luta,
muita garra, paz e
solidariedade.
Muitas lutas virão pela
frente e precisamos de
todos ao nosso lado.

:: Audilab
Depois que acabou o 2º
turno do Hi Line, o
pessoal do 1º turno está
sendo muito pressionado
pelo chefe de expedição
e pelo supervisor do 1º
turno a darem, de

qualquer jeito, conta da
produção,
sendo
privados inclusive de ir ao
banheiro.
Nós,
representantes
do
Sindicato, estamos de
olho.

:: Audilab
O pessoal do PCP tem
hora para entrar, mas não
tem hora para sair.
Ficam até tarde na
e m p r e s a ,

mas não recebem hora
extra nem têm esse
tempo
a
mais
contabilizado no banco
de horas.

Esse espaço foi criado
para
que
os
trabalhadores
metalúrgicos possam
se
expressar,
denunciar, reclamar,
elogiar, agradecer,

opinar, homenagear.
Portanto, ele é um
espaço seu. Faça uso
dele!
P r o c u r e
nossos diretores na
fábrica!

Aqui o trabalhador tem vez e
voz!

Valter Luiz
Secretaria de Inclusão
Social

ACONTECEU
Sindicato sedia reunião do Programa “Minha Casa, Minha Vida”

No último dia 19 de
janeiro, às 19h30,
aconteceu na sede do

Sindicato, uma reunião
para a assinatura dos
contratos do Programa

“Minha Casa, Minha
Vida”, criado pelo
Governo Federal, em
parceria com estados,
municípios e empresas.
Estiveram presentes no
local, representantes da
Construtora Rio Branco,
além de 48 famílias
saltenses que serão
beneficiadas.
Para participar, os
i n t e r e s s a d o s
preencheram,
há
aproximadamente dois
anos, fichas fornecidas
por vários veículos de

comunicação, dentre
eles, o Jornal Folha
Metalúrgica. A seleção
ocorreu após análise das
informações e processo
de entrevistas.
O Programa possui como
o b j e t i v o
a construção de 1 milhão
de casas próprias e
a p a r t a m e n t o s
d e s t i n a d o s
a famílias que possuem
renda de 0 a até 10
salários mínimos.
O prazo de entrega das
casas é de 8 meses.

Zilda Arns lutava pela vida e igualdade

A
fundadora
e
coordenadora nacional

da Pastoral da Criança,
fundadora da Pastoral da

Pessoa Idosa, membro
do Conselho Nacional de
Saúde e representante
da CNBB (Conferência
Nacional dos Bispos do
Brasil), Zilda Arns, de 75
anos, faleceu vítima do
grande terremoto que
abalou
o
Haiti
recentemente.
Zilda estava em uma
missão humanitária, a
convite da Conferência
dos Religiosos daquele
país.
Símbolo de cidadania

para o Brasil, a médica
pediatra e sanitarista
coordenava uma equipe
de mais de 150 mil
voluntários com o objetivo
de combater a pobreza e
a
mortalidade
de
crianças. Além disso, seu
t r a b a l h o
“estimulava e apoiava
constantemente
as
propostas da CUT e do
movimento sindical”.
Por tudo isso, os
metalúrgicos de todo o
país lamentam sua perda.

Paróquia e Cáritas recebem
doação de óleo vegetal
O óleo vegetal, utilizado
para frituras é altamente
poluente. Cada litro
desse produto que chega
aos rios contamina um
milhão de litros de água,
além de provocar
entupimentos e a
proliferação de ratos e
baratas na rede de
esgoto.
Para ajudar a despoluir o
meio ambiente, a Eco
Salto e Pastoral da
Ecologia criaram uma
campanha para a
arrecadação
desse
produto.
Para ser recolhido, o óleo

deve estar peneirado, ou
seja, livre de impurezas,
armazenado em garrafas
plásticas e ser entregue
aos sábados de manhã
na Paróquia Cristo Rei,
no Bairro São Judas, e
de segunda à sexta, das
8h30 às 11h30 e das 13h
ás 17h na Cáritas de
Salto, localizada na rua
Rui Barbosa, 615, no
centro da cidade.
O óleo arrecadado será
transformado em sabão
biodegradável para ser
vendido, e toda renda
obtida será revertida em
ações sociais.

Ne
gociações do PPR já
Neg
têm início em 2010
No ano de 2009 a
maioria das empresas
saltenses realizou o
pagamento referente ao
PPR (Programa de
Participação
de
Resultados)
aos
trabalhadores.
Para
2010
as
negociações
já
começaram. Por isso, o
Sindicato orienta a todos

“Economia e Vida”
é tema da
Campanha da
Fraternidade 2010

Representantes mundiais discutem propostas
para o 10º Fórum Social Mundial

No último dia 21 de
janeiro representantes
de movimentos sociais
de 14 países se uniram
na sede da CSA (Central
Sindical das Américas),
em São Paulo, para
discutir as propostas da
10ª edição do Fórum
Social Mundial, que tem
como principal objetivo,
verificar e apresentar os
novos desafios da
sociedade.
Na oportunidade, o
Secretário de Relações
Internacionais da CUT Central Única dos
Neste ano, o tema da
Campanha
da
Fraternidade,
cuja
abertura aconteceu na
diocese de Barra do
Piraí, em Volta Redonda/
RJ é “Economia e Vida:
vocês não podem servir
a Deus e ao dinheiro” Mt
6,24.
O objetivo central da
Campanha é unir as

igrejas cristãs para a
formação de uma
economia mais solidária,
a serviço da paz e sem
exclusões, denunciando
modelos econômicos
que visem o lucro em
primeiro lugar, mostrando
a relação entre fé e vida
e educando para a
prática da valorização da
existência.

os trabalhadores que
ainda não receberam
este
benefício,
a
procurarem o Claudemir
Trovilho, responsável
pela Secretaria de PPR,
para que o mesmo,
junto
à
equipe
destinada ao assunto,
dirija-se à empresa em
questão e realize os
acordos.

Trabalhadores, João
Felício, destacou a
importância
e
a
necessidade
dos
debates rumo a ações
práticas. “Os movimentos
sociais, que tem maior
capacidade
de
mobilização, devem ter
uma ação coletiva no
Fórum Social Mundial.
Desde o começo, a CUT
questiona o formato do
encontro, que tem
diálogos positivos, muita
reflexão, mas perde a
oportunidade de elencar
temas que balizem uma

luta mundial. Agora
estamos saindo de uma
fase
simplesmente
reflexiva para realizar
ações unitárias”, afirmou.
Neste ano, o Fórum
acontecerá de forma
descentralizada em mais
de
25
eventos
espalhados pelo mundo,
a começar pelo estado
do Rio Grande do Sul,
entre os dias 25 e 29 de
janeiro.
Na ocasião mais de 500
a t i v i d a d e s
serão realizadas em
diversos municípios e a

presença de alguns
chefes de Estado, como
o
Presidente
da
República,
são
esperadas.
Um das principais
atividades do Fórum que
acontecerá em Porto
Alegre será o seminário
i n t e r n a c i o n a l
denominado “10 anos
depois: desafios e
propostas para um outro
mundo possível”, que
contará com a presença
de
mais
de
70
intelectuais e dirigentes
sociais de todo o mundo.

Lideranças sindicais realizarão
Conferência Nacional da Classe Trabalhadora
As lideranças de seis
centrais
sindicais
realizarão no mês de
junho, uma Conferência
Nacional da Classe
Trabalhadora.
A decisão aconteceu
após uma reunião feita

Dia 30/01, sábado, às 21h – CEC (Centro de Educação e Cultura)
Espetáculo “Os Exculaxados” - comédia dirigida por Chico Anysio e formada
por esquetes que discutem o cotidiano brasileiro e
trazem divertidos personagens.
Ingressos – R$ 40,00 (inteira), R$ 20,00 (meia e promocional)
Dia 31/01 – domingo - 11h - Complexo Turístico da Cachoeira
Trio Barros Júnior - o melhor da MPB e do rock nacional e internacional.
Dia- 07/02 - sábado, às 20h – Praça XV
Concurso de Rei/Rainha do Carnaval 2010, com apresentação dos sambas
enredos das quatro escolas de samba saltenses.
(em caso de chuva o evento será transferido para o Ginásio Municipal de
Esportes “João Sebastião Ferraro”).

no último dia 21 na sede
da CUT, em São Paulo.
O evento deverá ocorrer
no dia 1º de junho e reunir
dezenas de milhares de
dirigentes sindicais. O
objetivo é elaborar, em
ocasião das eleições

deste ano, uma agenda a
ser apresentada à
candidatura das forças
democráticas
e
populares.
Esse
documento apontará
planos
e
ações
integradas da classe

trabalhadora. “Uma vez
aprovada, a agenda será
um instrumento de
mobilização e ação
sindical que contribuirá
no processo eleitoral”,
disse o presidente da
CUT, Artur Henrique.

