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A 12ª edição da Campanha Natal sem Fome concluiu
suas arrecadações no último dia 03 de dezembro.
Nessa data, os voluntários do movimento sindical,
Cáritas Interparoquial e dos Crismandos 2011 se reuniram logo pela manhã, na Paróquia Cristo Rei (Região do
Jardim São Judas Tadeu), de onde saíram pelas ruas do
bairro, batendo de porta em porta. No total, a Campanha foi realizada durante cinco finais de semana, desde
seu início, em 05 de novembro.
De acordo com a última estimativa realizada, cerca de
20 toneladas de alimentos já foram arrecadas, superando
a edição anterior. Porém, quem não fez sua doação ainda
tem tempo: basta procurar a Cáritas de Salto, na rua Rui
Barbosa, 615, Centro, ou ligar para (11) 4602-5239.
A principal finalidade da Campanha, da qual o Sindicato dos Metalúrgicos é grande apoiador desde o início, é
arrecadar alimentos não perecíveis, que serão doados a diversas famílias carentes, por meio das Pastorais da cidade,
contribuindo assim para um Natal mais feliz.
Novamente o StimSalto agradece de coração a todos
que colaboraram com essa importante iniciativa!

ANIVERSARIANTES

..:: TRADICIONAL CURSO DE INFORMÁTICA
ESTÁ COM NOVAS INSCRIÇÕES ABERTAS
O já tradicional curso de Informática, oferecido
gratuitamente pelo Sindicato dos Metalúrgicos de
Salto, está com novas inscrições abertas para o ano
de 2012. Para sócios e dependentes, elas podem ser
feitas de 10 a 12 de janeiro. Já no dia 13 será a vez
da comunidade em geral, para as vagas remanescentes. Além disso, a partir do ano que vem os jovens
também terão uma nova opção de horário das aulas,
na parte da manhã, das 10 às 11h40. O horário já
existente da tarde será mantido, das 14h às 15h40.

FORMATURA: No próximo dia 14 de dezembro
uma nova turma de alunos do curso de Informática,
que teve início no mês de setembro, receberá certificados de conclusão. A solenidade de encerramento
acontecerá na própria sede do Sindicato, a partir das
18h30.
DEPOIMENTOS
Confira abaixo o depoimento de dois alunos do
curso, sobre os benefícios profissionais e pessoais que
o novo aprendizado lhes trouxe!

Carlos Batista da Silva – 31 anos
“Fiquei sabendo do curso pelo jornal do Sindicato, que é entregue na empresa onde
trabalho. Comecei no módulo para
iniciantes, concluí e já fiquei direto para o módulo profissional, o qual
também já estou terminando. Antes
de fazer o curso, eu não entendia nada
de computação...o computador era um
monstro para mim. Por causa disso, perdi uma boa oportunidade de trabalho,
em uma empresa. Eu achava que, por
já ter um curso técnico, a informática
não era necessária para mim, mas estava totalmente enganado e aprendi a lição. Nesta nova empresa

na qual trabalho hoje, logo depois de alguns meses
no emprego, já decidi fazer o curso para me preparar e não perder outra oportunidade.
E as coisas foram se encaixando de uma
tal forma, que recentemente meu chefe
me ofereceu uma colocação melhor na
empresa. Daí fiz os testes e o resultado foi que estou apto em muitas características. Agora pretendo fazer outros
cursos no Sindicato e não parar mais.
Inclusive indico, com certeza, esse curso
de Informática para todos os trabalhadores. Até minha esposa já tentará uma
vaga porque minha experiência serviu de lição para
ela”.

Rosemary da Silva Delfino Pestana – 41 anos
“Fiquei sabendo do curso através de uma funcionária, na empresa onde trabalho, na
Montécnica. Ela já tinha feito o curso e quando eu resolvi fazer também,
eu não tinha noção nenhuma..nem
sabia ligar o computador. Por isso,
comecei no módulo para iniciantes
e fiquei com medo de não conseguir
ir adiante. Porém, aprendi muito e
o professor Marquinhos me incentivou muito também. Hoje já estou no
módulo avançado e indo muito bem.
Desde que comecei o curso, tudo está
melhorando, inclusive em casa. Estou
mais entusiasmada, tenho vontade de aprender cada
vez mais e o curso está unindo minha família. Sou

casada e tenho um filho de doze anos que sabe mexer no computador e então, quando chego em casa,
nós todos compartilhamos o que
aprendemos. Meu marido é pintor e
ele percebeu que também precisa saber informática...então ele pretende
vir até o Sindicato para fazer o curso também. Além disso, nós temos
um tio que mora em São Paulo e um
amigo que mora em outro país e gostamos de nos comunicar com eles.
Agora eu pretendo fazer outros cursos do meu interesse no Sindicato, e
não só indico o de Informática para
os outros, como já entreguei inclusive o jornal para muitas amigas, mostrando sobre as
inscrições, e elas também virão para fazer”

..:: ÚLTIMOS PPR´S DE 2011 ::..

Neste mês de dezembro, mais empresas fecharam
os últimos acordos de PPR - Programa de Participação de Resultados 2011. Foram elas: Nagel Brasil
Máquinas e Ferramentas Ltda., Tuberfil Indústria e
Comércio de Tubos Ltda., Pittler Máquinas Ltda. e
Tupre Usinagem de Precisão Ltda.

A campanha de PPR acontece anualmente e esse
benefício é um direito dos trabalhadores. O Sindicato dos Metalúrgicos de Salto parabeniza então a
todos pela conquista e convida para que continuemos sempre unidos, com o objetivo de atingirmos
um PPR cada vez mais justo.

..:: DIRETOR MARCA PRESENÇA EM INTERCÂMBIO NA ALEMANHA

..:: FIQUE ATENTO! ::..
IPVA 2012

O diretor do StimSalto, João Penariol, participou
recentemente de uma viagem de intercâmbio para a
Alemanha.
O objetivo da visita, promovida pela CNM-CUT,
DGB (Central Sindical Alemã) e IG Metall (Sindicato
Nacional dos Metalúrgicos da Alemanha) foi manter
a rede de comunicação, que acontece todos os anos,
entre os metalúrgicos das empresas alemãs, através da
troca de informações.
“Revezamos a cada ano e, por isso, essa visita chama-se intercâmbio. Em 2009 foi um diretor sindical
nosso para lá e no ano passado enviaram representantes deles para cá. Agora éramos nós novamente, e daí
surgiu a oportunidade de eu ir pela primeira vez”, disse João.
Durante a viagem com o grupo brasileiro, o diretor
esteve presente em diversas empresas, onde conversou
com os integrantes da comissão de fábrica, e também

nos sindicatos locais, espaços para onde todos retornavam após cada visita, com o objetivo de debaterem e
trocarem informações com os dirigentes. Além disso,
os brasileiros também participaram de diversos seminários.
“Rodamos mais de 2.000 km durante os nove dias
de viagem. Foi uma experiência muito rica no que
diz respeito ao conhecimento sindical. Aprendi muita
coisa, tendo contato com uma realidade muito diferente da nossa”, relatou João.
Logo após voltar de viagem, Penariol participou de
um seminário, também promovido pela CNM - CUT,
em Sorocaba. Na ocasião foi criada a rede nacional
dos metalúrgicos do Grupo Continental, que servirá como um elo de ligação e troca de informações
entre Sindicato e empresa, visando acima de tudo, a
obtenção de avanços e conquistas para os trabalhadores.

DIRETOR PARTICIPA DA ELEIÇÃO DE NOVOS INTEGRANTES DE
CONSELHO E PARABENIZA ATLETA SALTENSE
O diretor e responsável pela Secretaria de Inclusão Social do Sindicato dos Metalúrgicos de
Salto, Valter Luiz, participou no último dia 24 de
novembro da eleição da nova diretoria do Conselho Municipal dos Deficientes de Salto. O evento
aconteceu na sede da Fasam – Familiares e Amigos
da Saúde Mental, em Salto.
Os eleitos para a gestão 2011/2012 (que pode
ser prorrogada por mais um ano) foram: Presidente: Luciane de Ângelo (Fasam); Vice-presidente:
Cecília Vicente M. da Rocha (APAE); 1ª Secre-

tária: Adriana de Fátima Sala (Instituto Zoom) e
2ª Secretária: Vanessa Oliveira Matozinho (Adevisa).
Valter também aproveita a oportunidade para
parabenizar a toda a equipe do CADI Brasil, pela
excelente conquista nos jogos Parapan-Americanos
de Guadalajara, no México, realizado entre os dias
12 e 20 de novembro. Em especial, o diretor parabeniza o atleta saltense Bruno Carra, que obteve
prata no Halterofilismo paraolímpico (categoria
48 até 56 kg).

O pagamento do IPVA (primeira cota ou parcela
única, com desconto de 3%) começa no dia 11 de
janeiro para os donos de veículos de passeio, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus e motos com placas
final 1. No dia 24 vence o pagamento para as placas
final zero. O contribuinte que desejar antecipar o pagamento do IPVA ainda neste ano poderá fazê-lo a
partir do dia 20 de dezembro.
A partir da segunda quinzena de dezembro, a
Secretaria da Fazenda paulista já enviará o Aviso de
Vencimento para todos os proprietários. O percentual de desconto para o exercício de 2012 será de 3%
(três por cento) para veículos novos ou usados, desde
que recolhidos no prazo de vencimento.
Mais informações estão disponíveis no site:
www.fazenda.sp.gov.br.

IPTU 2012
A Prefeitura da Estância Turística de Salto já iniciou no mês de novembro a entrega dos carnês do
IPTU 2012, que chegarão às mãos da população entre os dias 14 e 25 de dezembro.
Os contribuintes que não receberem o carnê deverão comparecer ao Atende Fácil e solicitar a via. Os
vencimentos serão por zona, de acordo com o número de inscrição de cada contribuinte, sendo eles:
• Zonas 1 e 2 = 12/01/2012
• Zonas 3 e 4 = 13/01/2012
• Zonas 5 e 6 = 16/01/2012
• Zona 7 = 17/01/2012
• Zonas 8 e 9 = 18/01/2012
Os contribuintes que estão em dia com o pagamento do seu IPTU também devem ficar atentos ao
sorteio que acontecerá no próximo dia 16 de dezembro, na Praça Padre Miguel (Praça da Matriz).

RESULTADO
CIPA THERMOID
Acompanhe abaixo o resultado da eleição da
CIPA 2012, realizada no último dia 02 de dezembro,
na empresa Thermoid S/A Materiais de Fricção:
Titulares: Vagner Lúcio (33 votos); Adriano de
Oliveira Alves (26 votos), Jucinei Lima Damaceno
(25 votos) e Henrique Batista dos Santos (25 votos);
Suplentes: Robson Mota Ramos (23 votos), José
Donizete dos Santos (20 votos) e André Silva Fernandes (13 votos).
Vagner Lúcio agradece a confiança de todos e
promete fazer, através das suas funções de cipeiro
e diretor sindical, uma gestão atuante em todas as
áreas da empresa.

