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Do total dos votos válidos, os integrantes da Chapa 1 foram escolhidos em 98,48% deles, para serem os
novos representantes do Sindicato
dos Metalúrgicos de Salto, na gestão
2011-2015.
O 2º turno das eleições aconteceu nos últimos dias 04 e 05 de abril,
e a apuração novamente contou com
o auxílio de diversos diretores de sindicatos da cidade e da região.
Nessa etapa, a votação foi mais
abrangente que no primeiro turno, sendo válida para todos os sócios de todas as empresas do ramo metalúrgico

de Salto.
Mesmo com uma única chapa, os
votos dos trabalhadores foram extremamente importantes para demonstrarem qual caminho deve ser seguido de agora em diante. Como a Chapa 1 foi escolhida pela quase totalidade deles, ficou evidente a satisfação de todos com o trabalho exercido até o momento e o desejo da continuidade do mesmo, bem como o anseio pela realização das propostas de
luta apresentadas.
No total, 28 pessoas foram eleitas pela Chapa 1, sendo elas:

Alexandro Garcia, presidente reeleito do Sindicato - Créditos Fotos: KR Comunicação

6º CONGRESSO DA FEM/CUT-SP

INFORMÁTICA

Diretores participam do maior fórum da entidade, realizado a cada três
anos

PÁGINA 04

Novas inscrições para cursos gratuitos começam
dia 25 de abril.

ACESSE: WWW.STIMSALTO.ORG..BR

PÁGINA 02

VAMOS CONTINUAR COM NOSSO
TRABALHO...
A Associação dos Trabalhadores Metalúrgicos de Salto foi criada em 1981 e reconhecida como Sindicato em 13 de maio de
1983.
A partir daí, o Sindicato dos Metalúrgicos
de Salto permanece com o principal objetivo
de defender o trabalhador metalúrgico associado ou não, e outras categorias que não
possuem representação no município, juridicamente e politicamente.
Desde 1990, quando assumimos a direção deste local, iniciamos um trabalho voltado à criação do Sindicato Cidadão, ou seja,
aquele que participa e intervém em todos os
espaços de debates que envolvam o trabalhador ou a sociedade em geral, além de ser
aquele que também apresenta oportunidades
que a comunidade muitas vezes não possui
através do Estado.
Baseado nisso, o Sindicato oferece um
curso profissionalizante de computação totalmente gratuito aos sócios e à comunidade carente, além de um Telecurso, iniciado
em parceria com o SESI/SP e voltado à
aprendizagem do Ensino Fundamental e
Médio, destinado aos trabalhadores que não
terminaram os estudos. Esse Telecurso apresenta um modelo atraente, que não se resume somente em assistir vídeos e tirar dúvidas com o professor, mas sim, em interagir
com o mesmo, argumentando e dando opiniões para que assim, o senso crítico e o interesse em aprender sejam cada vez maiores.
Dessa forma, é possível dizer que tudo
aquilo que é do interesse da sociedade e
possível de ser realizado, a direção do Sindicato se empenha em concretizar, enquanto
entidade representativa sem fins lucrativos.
Vale destacar ainda, a inclusão das
pessoas com deficiência no mercado de trabalho, que hoje é um dos temas mais debatidos dentro do nosso município; o “Natal sem
Fome” e a inserção no Conselho de Saúde
do Município, na Comissão de Emprego, no
Conselho da Educação e na Comissão que
discute o planejamento do município são alguns exemplos.
O Sindicato possui também um jornal
quinzenal e um site, que têm como objetivo
transmitir aos trabalhadores o que ocorre
dentro do chão de fábrica de cada empresa,
conscientizá-los sobre os principais assuntos do setor e mantê-los informados sobre
qualquer conteúdo que seja interessante para
o crescimento e o desenvolvimento do segmento, da cidade de Salto e de toda a sociedade.
Em linhas gerais, o Sindicato Cidadão
busca ocupar um lugar na sociedade, como
um órgão propositivo de discussão e de inclusão, voltado a melhoria e ao bem-estar
social.
Após a reformulação que fizemos no
prédio do Sindicato para facilitar o atendimento a todos trabalhadores e cidadãos de Salto, vamos agora direcionar nossos esforços
para área de lazer, iniciar a construção de
um clube de campo em um terreno que já
pertence ao Sindicato e melhorar as opções
de férias. Nesse último, vale ressaltar que já
assinamos contrato com a Suzamar para
novas opções de colônias.
Para que tudo isso continue sendo possível, e nosso trabalho tenha continuidade,
precisamos do empenho de todos e também
do aumento periódico do número de associados. Por isso, iniciaremos logo mais uma
forte campanha de sindicalização e contamos com a divulgação e incentivo de todos
vocês para ampliarmos ainda mais a nossa
representatividade.

Diretoria StimSalto

CLASSIFICADOS

PARABÉNS METALÚRGICO!

Neste mês, o Sindicato dos Metalúrgicos de Salto dá destaque para
uma data especial: o Dia do
Metalúrgico, comemorado em 21 de
abril.
“Como primeira categoria a organizar-se, enquanto ramo, no interior da
CUT”, os metalúrgicos foram personagens fundamentais na história do
Brasil, influenciando diretamente no
rumo da economia e na geração de
riquezas para o país.
Através de suas reivindicações,
diversas conquistas essenciais foram

O período para as novas inscrições dos cursos de Informática oferecidos pelo Sindicato está próximo.

Entre os dias 25 e
28 de abril, os trabalhadores metalúrgicos associados poderão se
inscrever para o curso
de Noções Básicas ou
de Formação, enquanto no dia 29 de abril
será a vez da população
em geral.
O conteúdo das aulas de Noções Básicas
é voltado a iniciantes,
com o ensino de digitação, Word e
Internet. Já o das aulas de Formação

é adequado para pessoas que desejam aprimorar a usabilidade e o conhecimento que já possuem na área.
Todos os cursos são oferecidos
gratuitamente pelo Sindicato, que
cumpre com seu papel cidadão e está
sempre preocupado em proporcionar
condições para que o trabalhador
saltense conquiste e melhore sua ocupação no mercado de trabalho.
Até o momento, centenas de alunos já se formaram.
Mais informações podem ser obtidas através do telefone (11) 46027600, com o professor Marquinhos.

Este espaço é para você, leitor,
ficar informado sobre as exigências
profissionais do mercado de trabalho,
ou seja, sobre o perfil de trabalhador
que as empresas buscam atualmente.

Nas edições passadas já falamos
sobre a necessidade do conhecimentos sobre sustentabilidade e também
sobre os meios digitais, principalmente as redes sociais, tais como
facebook, twitter, linkedin, dentre ou-

tras.
Nesta edição falaremos sobre o
preparo e as atitudes que o candidato deve ter em uma entrevista de emprego.
Confira algumas dicas:

1 - Antes da entrevista: Informese sobre a empresa, ou seja, o que
ela faz, quem são seus concorrentes,
qual seu diferencial no mercado; leve
uma cópia do seu currículo; na véspera da entrevista, durma e se alimente

bem e procure relaxar; vá vestido
com roupas adequadas: nada de
decote ou jóias,
bermuda ou regatas; não se atrase,
pois isso conta
muitos pontos - o
ideal é chegar cerca de 15 minutos
antes do horário
marcado; seja educado ainda na
sala de espera,
desligue o celular,
não abuse do cafezinho e não fique
olhando para o relógio; nunca fala mal
de sua antiga empresa.
2 - Durante a entrevista: troque um
aperto de mão firme com seu entrevistador, mesmo que ele seja do sexo

oposto; se estiver sentado quando ele
entrar, levante-se para isso; apresente-se, sempre mantendo o contato visual, ou seja, olhando nos olhos; preste atenção no que o entrevistador responder, principalmente no nome dele
para não esquecê-lo depois; não fale
muito alto e nem muito baixo, e sim
em tom adequado, com frases claras,
transmitindo confiança; se errar, corrija dizendo que está um pouco apreensivo e mantenha a calma; evite fazer piadas e ser irônico; não fuja das
perguntas; no final da entrevista, em
geral, você será convidado a fazer
suas próprias perguntas – nesse momento questione objetivamente sobre
a atividade que vai desempenhar e a
situação do mercado deste segmento, por exemplo; por último, despeçase com um sorriso, demonstrando
segurança e tranquilidade.

Alugo: Casa na Praia - Gaivotas/
Itanhaém
Tratar com Toninho
Fone: (11) 9803-7573
Vendo: Moto Honda CG 125 FAN KS
ano 2009, nova, 24 parcelas de
R$ 228,65. Necessário transferência da dívida.
Falar com Júnior
Fone: (11) 7191-0334
Fone: (11) 7191-0334

Envie-nos seu anúncio
pelo e-mail: contato@stimsalto.org.br

mais presentes à frente das direções
sindicais, inserindo suas pautas nas
lutas do segmento e contribuindo decisivamente para a inclusão e a igualdade profissional e social.
O Sindicato dos Metalúrgicos de
Salto então, aproveita a oportunidade para parabenizar a todos os trabalhadores metalúrgicos saltenses e
salientar
sua
parceria
e
representatividade na luta dos direitos dos mesmos, e por um mercado
de trabalho cada vez mais respeitável.

NOVAS INSCRIÇÕES PARA CURSOS DE INFORMÁTICA SERÃO ABERTAS
EM BREVE

Happy Infancy - Empresa voltada à
animação e recreação de eventos em geral.
Dispomos de palhaço, pintura fa-cial, escultura em bexiga, cama elástica, tobogã, futebol de sabão, dentre ou-tros.Fone: (11) 40222669 / 9517-1126
Site: www.happyinfancy.com

DOA-SE: 04 filhotes de gato, sendo uma
fêmea e três machos
Tratar com Flávio
Fone: (11) 9361-3073

obtidas para os trabalhadores, modificando totalmente a realidade e fazendo com que a categoria fosse
cada vez mais considerada e valorizada.
Coincidência ou não, também é
no dia 21 de abril que comemoramos
o dia do revolucionário Tiradentes,
outro personagem que ficou marcado
na história.
Além dos metalúrgicos, em especial dos saltenses, não podemos deixar de mencionar também as
metalúrgicas, que a cada dia estão
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DIRETOR ESTARÁ PRESENTE NA 10ª EDIÇÃO DA FEIRA REATECH
:: EMBASALTO
Lamentável! Nessa empresa os
trabalhadores da prensa e do forno
estão registrados como ajudantes
gerais. Até quanto vai isso??? Quem
manuseia a prensa tem que ser
prensista e registrado como tal. Além
do mais, a lei assegura muitos direitos para ele!!! Vamos ficar de olho!

:: NAGEL/PITTLER
O diretor executivo e responsável
pela Secretaria de Inclusão Social do
Sindicato, Valter Luiz, participou, no
último dia 15 de abril, da 10ª edição
da Reatech – Feira Internacional de
Tecnologias em Reabilitação, Inclusão
e Acessibilidade.
O principal intuito da participação
foi obter informações sobre as novidades e as tendências da área, com
o objetivo de, cada vez mais, fazer do
Sindicato um espaço de inclusão
para todos os cidadãos. Além disso,

o diretor também se reuniu com o Procurador da República, Roberto
Gurgel, e com o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego do Estado de São Paulo, José Roberto de
Melo, para discutir informações relacionadas à acessibilidade.
A Reatech, maior feira do setor
no mundo, aconteceu entre os dias 14
e 17 de abril, no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo, e contou com a presença de mais de 250
expositores.

No local, os visitantes tiveram entrada franca e andaram sobre um piso
tátil direcional, que facilitou a locomoção e foi considerado um dos grandes diferenciais da Feira neste ano.
Dessa forma, todos puderam conferir
as diversas novidades apresentadas,
tais como test-drive de carros adaptados, cadeiras de rodas motorizadas
e demonstração com cães-guia, dentre outras, além de participarem de
palestras, seminários e atividades
práticas.

Devido à boa fase que vem passando a empresa, a nova gestão da
CIPA sente dificuldades em dar continuidade aos cursos. Somente o curso de Primeiros Socorros foi feito,
mas com pouca participação dos
cipeiros.

(Mais detalhes na próxima edição. Aguardem!)

ASSEMBLEIAS DE PPR
Novas reuniões de PPR – Programa de Participação nos Resultados
foram feitas com empresas saltenses
nas últimas semanas.
Na Thermoid S/A Mat. de Fricção
(foto), a proposta apresentada foi rejeitada por 90% dos trabalhadores e,
por isso, uma nova reunião está sen-

do agendada. O mesmo acontece na
empresa Brose do Brasil Ltda.
Já na Bemel Indústria Met. Ltda.,
na Corti Indústria Mecânica Ltda., na
Salvador Tomirotti Júnior e na Montécnica Eletro Mecânica Ltda., as propostas foram aceitas pelos trabalhadores.

Ainda estão em andamento acordos referentes ao assunto nas empresas Kanjiko do Brasil Indústria Automotiva Ltda., ITT Brasil Equipamentos
para Bombeamento e Tratamento de
Água e Efluentes Ltda. e Agritech Lavrale S/A Maquinário Agrícola e Componentes.

Assembleia realizada na Thermoid

SALTO REALIZA 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

A 2ª Conferência Municipal da
Juventude de Salto foi realizada no
último dia 16 de abril, sábado, no CEC
– Centro de Educação e Cultura.
O principal objetivo do evento foi
a discussão de diversos temas relacionados à juventude, promovendo vi-

sibilidade, conscientização e reflexão
sobre os mesmos. Além disso, a etapa municipal do evento também visou
“colher subsídios para a etapa estadual e para a conferência nacional,
que acontecerão de 08 a 11 de setembro, em Brasília, e na qual Salto

tentará eleger dois delegados e um
suplente.
O evento foi promovido pela Prefeitura da Estância Turística de Salto,
por intermédio da Secretaria da Ação
Social e Cidadania – Coordenadoria
da Juventude.

SAÚDE
Dados atualizados da
Dengue em Salto
No último dia 7 de abril a Prefeitura da Estância Turística de Salto divulgou um relatório com dados
atualizados sobre os casos de dengue no município.
De acordo com essas informações, a Secretaria da Saúde registrou
um total de 91 notificações da doença na cidade. Dessas, 54 casos eram
negativos, 23 positivos e 14 ainda
encontram-se em sorologia (em exame).
Do total dos 23 casos confirmados, 07 foram importados de outros
municípios, tais como Sorocaba e
Campinas, e 16 são autóctones, ou
seja, tiveram origem em Salto (08 no
bairro Cecap, 03 no Jardim Santa
Cruz, 02 no Condomínio Monte Belo,
01 no Jardim Planalto, 01 no Condomínio João Jabour e 01 no Jardim
Santa Marta).
Esses números mostram que
mais uma vez é importante a atenção
de todos quanto aos sintomas, e principalmente quanto à prevenção da
doença.

Vacinação contra
influenza e diagnóstico
precoce do câncer
bucal
A Secretaria Municipal de Saúde
de Salto, por intermédio da Vigilância Epidemiológica, também realizará uma Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza, Prevenção e
Diagnóstico Precoce do Câncer Bucal, no período de 25 de abril a 13 de
maio.
A vacinação acontecerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h,
em todos os postos de saúde, e será
destinada a idosos a partir dos 60
anos de idade, trabalhadores da saúde, pessoas com doenças crônicas,
gestantes, população indígena e crianças na faixa etária entre 6 meses a
1ano, 11 meses e 29 dias. Na ocasião, os idosos também poderão ser
examinados por um cirurgião dentista, para prevenção e diagnóstico do
Câncer Bucal.

PRESIDENTE E DIRETORES MARCAM PRESENÇA NO 6º CONGRESSO DA FEM/CUT-SP
Crédito Fotos: KR Comunicação

O presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Salto, Alexandro
Garcia Ribeiro, acompanhado dos
diretores Rosemilda da Silva Pereira
e Agenor Aparecido da Silva, participou recentemente do 6º Congresso
da FEM/CUT-SP.
O evento, que é o maior fórum da
entidade e realizado somente a cada
três anos, aconteceu entre os dias 6
e 8 de abril, na cidade de Atibaia, interior de São Paulo, e teve como bandeira “Organizar para seguir conquistando”.
Diversas autoridades, imprensa e
quase 200 pessoas de 14 sindicatos
filiados estiveram presentes no local,
além dos presidentes da CUT-SP, Adi
dos Santos Lima, da CUT Nacional,
Artur Henrique da Silva Santos e da
CNM-CUT, Carlos Grana (deputado
estadual PT-SP), que juntos debate-

ram temas importantes para o ramo
metalúrgico cutista no Estado de São
Paulo, e definiram a nova Direção da
Federação para o triênio 2011-2014.
Dentre os assuntos abordados, os
principais foram a importância da OLT
– Organização no Local de Trabalho
e a sustentação financeira dos sindicatos.
Durante o evento também aconteceu o lançamento de uma cartilha
sobre as trabalhadoras metalúrgicas
e de uma pesquisa sobre “O Perfil do
Metalúrgico no Estado de São Paulo”, feita pelas Subseções do Dieese
da FEM-CUTSP e da CNM-CUT, a
qual revelou importantes informações,
tais como o crescimento do emprego
na indústria metalúrgica paulista nos
últimos 16 meses, a elevação da formação escolar dos metalúrgicos e o
valor da média salarial dos trabalha-

BIRO-BIRO É REELEITO
PRESIDENTE DA FEM/CUT-SP

Créditos: FEM

Durante o 6º Congresso, os participantes reelegeram o metalúrgico
de Taubaté, Valmir Marques da Silva,
o Biro-Biro, como presidente da Federação dos Sindicatos Metalúrgicos
da CUT-SP. Marcos Aparecido
Ferraz, do Sindicato de Salto, foi eleito vice-presidente, e João de Moraes
Farani, de Sorocaba, e José Carlos
da Silva, de Cajamar, ficaram responsáveis pela Secretaria Geral, enquanto a tesouraria ficou a cargo de José
Paulo Nogueira, do Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC.
O Congresso da FEM também
aprovou mudanças na estrutura
organizacional da Federação, criando as Secretarias da Juventude e
Saúde, e de Meio Ambiente. Os novos diretores, respectivamente, são
Luciano da Silva (Pindamonhangaba)
e Nilson Coutinho (Taubaté).

dores no Estado de São Paulo, que
está em R$ 2.296,09 (saiba informações mais completas sobre a pesquisa na próxima edição deste jornal).
No Congresso também foram realizadas a leitura e aprovação do regimento interno e a apresentação do
projeto “Leitura nas Fábricas”, que
através de uma parceria entre sindicatos, prefeituras e Ministério da Educação, tem como principal missão
encaminhar livros sobre temas diversas às empresas, para que os trabalhadores, bem como suas famílias,
tenham acesso aos mesmos.
O presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Salto, Alexandro
Garcia Ribeiro, também foi parabenizado durante o evento, devido o resultado das eleições sindicais, bem
como aplaudido ao falar sobre a
representatividade dos Comitês Sin-

dicais de Empresa. Na ocasião
Alexandro ressaltou a importância do
dirigente sindical presente na base,
como formador de opinião e, portanto, como grande responsável pela eficácia das ações realizadas com os
trabalhadores. “O ponto fundamental
para a organização dos Comitês é o
dirigente sindical que está na base.
Um passo muito importante e que serve de modelo em nossa eleição é que
os próprios trabalhadores é quem
escolhem a pessoa que os irá representar. A partir daí, essa pessoa é a
grande responsável pelos avanços
nas negociações com a empresa.
Quando os trabalhadores de um local
decidem parar, por exemplo, é porque
aí dentro existe uma pessoa na qual
eles respeitam e confiam. Então,
onde tem Comitê as coisas são melhores resolvidas”, disse.

Fique por dentro do que acontece nos Sindicatos de nossa
região!

MAIS UM SINDICATO CONQUISTA
LICENÇA-MATERNIDADE
DE 180 DIAS
A licença-maternidade de 180
dias é uma das principais metas da
categoria metalúrgica da CUT e, por
isso, vem sendo reivindicada desde
a última campanha salarial.
Diversas empresas já aderiram a
essa ampliação e recentemente, em
reunião com o Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba, a direção da empresa Dong Woo também
assumiu o compromisso de conceder
a licença de 180 dias.
Nesta empresa, a ampliação será de extrema importância, pois dos
600 funcionários que nela trabalham,
90% são mulheres.

