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As mulheres metalúrgicas de nossa 
base tiveram várias atividades para 
comemorar o Dia Internacional da 
Mulher. Além da palestra promovida 
em nossa sede, duas diretoras nossas 
participaram de um encontro em São 
Carlos. A palestra com o médico dr. 
Alberto Silva foi um sucesso e atraiu 

Mulheres metalúrgicas tiveram várias 
atividades para marcar a passagem do seu Dia

Os diretores dos sindicatos da Construção, dos Papeleiros e dos 
Metalúrgicos continuam firmes na definição dos cursos e na adaptação 
do prédio que abrigará o Centro de Formação dos Trabalhadores de 

O deputado estadual Hamilton 
Pereira se reuniu com diversos 
sindicalistas de Salto e de Itu e 
vereadores, em nossa sede, para 
discutir o projeto da Região 
Metropolitana de Sorocaba, 
envolvendo os municípios da região, 

Centro de Formação do Trabalhador deve ser inaugurado em abril
Salto. As últimas obras estão em andamento e a previsão é 
que o espaço esteja pronto na primeira quinzena de abril. Mais 
informações em nossa sede, pelo telefone 4602-7600. 

Hamilton discute Região Metropolitana de 
Sorocaba com sindicalistas e autoridades

Sindicalistas ouviram sobre o projeto que beneficiará a região de Sorocaba

como Itu e Salto, dentre outros. 
Ele explicou que o projeto em breve 
será votado. Ele também falou da 
campanha eleitoral que se aproxima, 
quando os brasileiros elegerão 
presidente, governador, senadores, 
deputados federais e estaduais. 
No dia 17 aconteceu a primeira 
audiência pública para discutir 
o projeto. Representantes dos 
sindicatos locais da CUT e de Itu 
participaram.

Foi preciso os trabalhadores da 
Kanjiko cruzarem os braços por 
três horas no dia 24 para que 
os patrões apresentassem uma 
proposta justa do PPR. Após vári-
as assembleias, onde as propostas 
foram rejeitadas e o sindicato teve 
que protocolar ofício de greve, 
houve uma paralisação no perío-
do da manhã e, após nova propos-
ta, o acordo foi firmado e fechado. 
Veja mais na página 3. 

TRABALHADORES DA KANJIKO CONQUISTAM 
UM PPR MAIOR

dezenas de mulheres da nossa base e da 
cidade.

Assembleia - No dia 6, à tarde, Andrea 
Sousa, da FEM-CUT esteve em Salto e 
participou de uma assembleia na Infer-
teq, saudando as companheiras e falando 
do papel da mulher, além de homenageá-
las pela data. Veja mais na página 4

Trabalhadoras da Inferteq participaram 
da assembleia e foram convidadas para 

a palestra do dia 7
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FGTS: 
PROCURE SEU SINDICATO E 
SE INFORME SOBRE COMO 

PEDIR A REVISÃO DO FUNDO 
DESDE 1999! 

É SEU DIREITO! NÃO PERCA 
A CHANCE!

EXPEDIENTE
FOLHA METALÚRGICA é um boletim informativo do Sindicato dos Metalúrgicos 
de Salto, de responsabilidade de sua diretoria. Rua Antonio Vendramini, 258 (Vila Tei-
xeira, ao lado do Terminal Rodoviário). Telefone 4602-7600. Jornalista Responsável: 
MTB 58.378
 Impressão: Gráfica Periscópio Itu-SP Tiragem: 4.000 exemplares

Valter Luis, da secretaria de 
inclusão social do sindicato, 
diz que em breve uma consulta 
será feita às empresas da base 
metalúrgica para saber quais 
e quantas delas cumprem a lei 
de inserção do trabalhador com 
deficiência.”Queremos saber 
quantas praticam e também 
estimular as que têm menos 
de 100 empregados a também 

Sindicato fará levantamento dos 
trabalhadores com deficiência na base 

metalúrgica

Diretor Valter (à dir.) com José Luis e 
Agenor, revela projeto de estudo

contratarem esses profissionais 
com deficiência. É investimento, é 
demonstração de responsabilidade 
social”, afirma. “A gente sempre 
encaminha currículo de pessoas 
com deficiências e tenta, na 
medida do possível, ser útil para 
elas”, explicou. 
Encontro - Os nossos diretores 
Valter e Flávio Dionisio 
participarão nos dias 28 e 29 
de março de uma reunião 
do Coletivo Nacional dos 
Trabalhadores com Deficiência 
da CUT. A ideia, segundo 
Valter, é criar mais propostas 
para os trabalhadores, buscar 
sua inserção e garantir a sua 
inclusão. O encontro será em 
São Paulo e também abordará a 
aposentadoria especial. 

Festa do Zé do Algodão  
Doce será em maio

Anote na agenda: dia 17 de maio, 
das 9h às 22h, na sede do Sindicato, 
haverá a tradicional festa do Zé 
do Algodão Doce, com mais de 
40 atrações musicais, brinquedos 
infláveis e renda revertida para o 
CADI-Brasil e a Casa de Naim. 

O Programa de Participação nos 
Resultados (PPR) é hoje uma das 
ferramentas mais úteis de valori-
zação do trabalhador. Ciente dis-
so, nosso sindicato tem mantido 
negociações constantes com os 
patrões, procurando, a cada ano, 
ampliar o valor desse benefício. 
“O patrão que paga um PPR justo 
diz ao seu trabalhador que o val-
oriza e o respeita. Trabalhador 
feliz produz muito mais e todos 
saem ganhando”, explica o diretor 
Trovilho, o popular Kueca. 

Sindicato renova PPR com 
empresas da base, para 

benefício dos trabalhadores
Nesse começo de ano o sindicato 
já conseguiu firmar novos valores 
do PPR com as empresas Brasmil, 
Metalcoop, JM Fontana e Sibra-
vac. As negocições seguem com 
outras empresas.
Montécnica - O sindicato esteve 
na empresa para discutir com os 
trabalhadores  e compensação 
de dias pontes da compensação 
da jornada de trabalho. O acordo 
proposto foi aceito em assembleia.
Os trabalhadores da JM Fontana 
também aprovaram em assembleia 
a jornada de trabalho de 2014. 

O sindicato está com 
inscrições abertas para seus 
sócios e para a comunidade, 
para o curso de informática 
intermediária e avançada. 
Para participar basta 
comparecer ao sindicato, 
preencher sua ficha e ter 
algum conhecimento básico 
em informática. 
Mais informações em nossa 
sede ou com nossos diretores.

Inscrições abertas para 
o curso de informática 
avançada do sindicato Nossos trabalhadores e 

trabalhadoras da base poderão, 
a partir de agora, gozar dos 
benefícios do convênio firmado 
com a empresa Lácqua de Fiori, 
especializada em comésticos 
e perfumes, localizada na Rua 
9 de Julho, 597, no centro. Os 
associados do sindicato terão 
10% de desconto na compra de 
qualquer produto da loja. 

Sindicato firma convênio 
com a Lácqua de Fiori

Não perca o prazo e procure o 
sindicato para pegar sua guia 
para fazer logo a Declaração 
de Imposto de Renda. O 
atendimento da empresa 
conveniada será até o dia 25 de 
abril (menos 29 de março), das 
9h às 17h. Quem não declarar 
até o último dia de abril pagará 
multa de R$ 165,74.
Atenção: não será permitido o 

Não perca o prazo para declarar seu 
Imposto de Renda

contribuinte deixar os papéis 
e retornar depois para pegar 
a declaração pronta. Mais 
informações 4602-7600.

Thermoid – Aqui na 
Thermoid o líder do segundo 
turno está prejudicando 
os trabalhadores. Ele vive 
caguetando e entregando os 
trabalhadores. O papel dele 
não é esse, é de conversar. Ele 
prefere prejudicar a equipe. É 
despreparado e diz que ganha 
somente para isso.

A VOZ DO TRABALHADOR

Trabalhadores da Montécnica aprovaram a jornada de trabalho e 
aguardam definição do PPR o quanto antes
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A  diretoria da Thermoid 
aposta na memória curta do 
brasileiro e acha que nós, 
trabalhadores, vamos esquecer 
os direitos trabalhistas 
negados nos últimos tempos, 
como a atualização do FGTS, 
a retomada do convênio 
médico e outros benefícios. 
Segundo o diretor Agenor, 
enquanto outras empresas 
da base discutem pagamento 

THERMOID ESQUECEU DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES, 
QUE VEM SENDO NEGADOS NOS ÚLTIMOS TEMPOS

do PPR e outros benefícios, a 
Thermoid continua aumentando 
a produção, vendendo cada 
vez mais, pressionando e 
oprimindo seus trabalhadores 
e se negando a negociar os 
direitos que ficaram para trás. 
É um absurdo. “A empresa só 
pressiona, ameaça, adverte. 
Sentar e discutir o que é do 
nosso interesse, ela não tá nem 
aí”, lamenta Agenor.

Sindicato tem feito assembleias constantes na empresa para decidir com os 
trabalhadores o que será feito

Os trabalhadores e 
trabalhadoras metalúrgicas 
da Kanjiko do Brasil, uma 
das principais fornecedoras 
de autopeças da montadora 
Toyota, na cidade de Salto, 
endureceram a negociação 
com a empresa pela melhora 
do valor do  pagamento do 
Programa de Participação 
nos Resultados (PPR). Várias 
propostas apresentadas em 
assembleias, pela diretoria do 
Sindicato dos Metalúrgicos, 
foram rejeitadas por 

Trabalhadores da Kanjiko, com 
apoio do sindicato, endurecem 

negociação e conquistam um PPR 
maior em 2014

unanimidade.
No dia 24, em nova assembleia, 
pela manhã, os trabalhadores, 
além de rejeitarem a proposta de 
PPR, fizeram uma paralisação 
de 3h de alerta à empresa.
Ao final, após duas novas 
assembleias na segunda-feira, 
enfim o valor acordado foi aceito. 
Os trabalhadores receberão a 
primeira parcela já no dia 3 e o 
restante em dezembro, quando 
será calculado assiduidade, 
qualidade da produção, dentre 
outros itens.

Por votação secreta trabalhadores e trabalhadoras da Kanjiko derrubaram 
as propostas da empresa até chegar a um valor melhor

Os trabalhadores da Nagel 
elegeram no dia 18 os novos 
integrantes da Comissão 
Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA). 

O sindicato espera que 
os escolhidos atuem com 
independência e sempre 
pensando no bem estar de 
todos. 

Para isso sugere alguns 
assuntos que são urgentes 
para serem discutidos, como 
reforma urgente do telhado, 
fornecimento de água 
potável para todos, conserto 

TRABALHADORES DA NAGEL 
ELEGEM NOVA CIPA

da ponte rolante, melhora da 
iluminação e outros itens. 

Foram eleitos Alessandra 
Gil, Ivanilson Santos, 
Marcos Adabo e Adriano 
Tararan. São suplentes 
Robson Strombeck, Diego 
Zotti, Marcos Silva e Willian 
Oliveira. 

O sindicato deseja boa 
sorte aos novos cipeiros e 
lembra que os desafios da 
função são muito amplos 
e devem ser superados 
sempre pensando no bem 
estar de todos. 

Trabalhadores da Kanjiko elegem os 
seus cipeiros

Os trabalhadores da 
Kanjiko votaram neste mês 
e escolheram seus novos 
cipeiros, dentre eles nosso 
companheiro Wellington 
J.P. Barbosa, o Café. 

Foram eleitos Thiago 
Leite, Wellington, Fábio 
Rodrigues, Paula Renata, 
Wilson Rabelo, Fernando 
Diniz e Carlos Alberto. 
“Temos que agradecer 
aos companheiros que 

nos escolheram para 
atuar também na CIPA e 
esperamos representá-los 
bem nessa luta. Contem 
sempre com o nosso apoio”, 
disse Café. 

O sindicato parabeniza os 
cipeiros eleitos da Kanjiko 
e lembra que o trabalho de 
uma CIPA é difícil. 

O sindicato se disponibiliza 
quando a CIPA precisar para 
esclarecer dúvidas.
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A palestra organizada pelas 
diretoras de nosso sindicato 
para marcar a passagem do 
Dia Internacional da Mulher foi 
um sucesso. 
Dezenas de mulheres da 

nossa base e da cidade, além 
de autoridades e convidados, 
prestigiaram o evento e 
participaram de um animado 
coquetel oferecido a todas as 
mulheres. “Apesar da forte 
chuva, foi um evento positivo 
e esperamos desenvolver 
outras atividades em prol 
das mulheres”, dizem nossas 

PALESTRA REUNIU AUTORIDADES, CONVIDADOS E 
MUITAS MULHERES NO SINDICATO

diretoras. 
O prefeito Juvenil Cirelli, sua 

esposa Rita, a vice-prefeita 
Jussara e outros convidados 
prestigiaram a palestra do dr. 
Alberto Silva que falou sobre 
“Saúde e Auto-Estima da 
Mulher”. 
Andreia, da Secretaria 

das Mulheres da FEM-CUT 
também participou do evento e 
agradecemos.
São Carlos - As nossas 

diretoras participaram em 
março de um encontro do 
coletivo de mulheres da 

Federação Metalúrgica de São 
Paulo (FEM-CUT) para discutir 
a realidade das mulheres no 
mercado de trabalho. 
Agradecimento - As diretoras 

de nosso sindicato agradecem 
à todas as companheiras que 
participaram da palestra, ao 
dr. Alberto pela disposição, à 
presença do prefeito Juvenil, 
da vice Jussara, à Magdalena 
Padreca, aos representantes 
dos sindicatos locais 
(Químicos, Comerciários) 
e dos sindicatos de Itu e 
Sorocaba.
A ideia do sindicato é reforçar 

as ações em favor das 
mulheres da nossa base, com 
eventos que levem informação 
e orientação sobre os mais 
diversos assuntos; afinal, a 
vida da mulher metalúrgica 
não é apenas na empresa, 
onde atua. 
Por ser mulher, mãe e 

esposa, ela precisa exercer 
vários papeis na sociedade. 

Vacinação contra HPV 
em Salto ultrapassa os 
48% na 2ª semana de 

imunização
 
O Brasil tem feito uma intensa 
campanha para vacinar as 
meninas com idade entre 11 e 
13 anos contra o vírus do HPV, 
responsável por grande parte dos 
casos de câncer do colo do útero. 
Em Salto a campanha, em 15 
dias, já vacinou quase metade 
das garotas dessa faixa etária, 
totalizando 1.277 garotas 
atendidas. Salto deve imunizar 
2.108 garotas. 
Daí a importância das mães 
encaminharem suas filhas ao 
posto de saúde mais perto de sua 
casa para serem atendidas. 
Lembre-se: a vacina contra o 
HPV tem o objetivo de prevenir 
o câncer de colo de útero e 
verrugas genitais. O atendimento 
na rede básica será feito até o dia 
10 de abril, de segunda à sexta-
feira. 
Saiba mais - A infecção genital 
pelo HPV é a doença sexualmente 
transmissível mais frequente nas 
mulheres e nos homens. Estudos 
epidemiológicos têm sugerido 
que aproximadamente 80% das 
mulheres entram em contato 
com o HPV em algum momento 
de suas vidas.
Quase todo câncer de colo de 
útero é causado por HPV de 
alto risco. O problema também 
é responsável por 50% dos 
casos de câncer de vulva, vagina 
(70%), anal (93%) e orofaringe 
(60%), através do HPV 16 e 18.
O HPV é um vírus facilmente 
transmitido e geralmente se 
espalha imperceptivelmente. 
Transmitido principalmente 
por meio de relações sexuais, 
também foram documentadas 
transmissões por contato mão-
genital e oral-genital.

Dr Alberto falou da importância da autoestima 
para a mulher

Prefeito Juvenil, 
vice Jussara, 

representante da 
FEM e Alexandro, 

na abertura dos 
trabalhos

Diretoras metalúrgicas na 
reunião em S. Carlos


