
Em assembleia geral realizada
na sede do Sindicato no último dia 23

O método utilizado no Sindicato
de Salto, usado em outros sindicatos
do Estado, se expande cada vez
mais, por se tratar de um modelo to-
talmente democrático, realizado com
a presença e decisão dos trabalha-
dores, através de assembleias, comi-
tês e votações dentro das fábricas.

Além da eleição saltense, os Sin-
dicatos de Sorocaba e do ABC tam-
bém escolherão uma nova diretoria
neste ano.
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Está quase pronto. Há vários me-
ses divulgamos, em nossas edições
impressas e em nosso website, todas
as etapas da obra que oferecerá aos
trabalhadores metalúrgicos saltenses,
uma nova sede sindical.

A reforma agora está em fase fi-
nal e, após sua conclusão, faremos
um conteúdo especial, destacando
cada ambiente, com suas mudanças
e adaptações.

Nesta edição ressaltamos as sa-
las de aula, que recebem semanal-

mente dezenas de estudantes dos
cursos do Ensino Fundamental e Mé-
dio, oferecidos pelo Sindicato, atra-
vés do sistema Telecurso e em parce-
ria com o SESI/SP. Totalmente refor-
mulados, esses ambientes contam a-
gora com ar condicionado, melhor dis-
tribuição do espaço e lousa de vidro,
que evita a poeira do giz. Dessa for-
ma, os alunos já estudam em um am-
biente extremamente agradável, are-
jado e com temperatura adequada.

A recepção e a sala de espera

também estão de cara nova, com ins-
talações amplas e confortáveis, assim
como a fachada do prédio, que conta
com nova pintura, vidros e iluminação
externa.

Salientamos ainda, como divulga-
do na edição passada do nosso jor-
nal, todas as melhorias feitas para fa-
cilitar a locomoção das pessoas com
deficiências, fazendo com que o local
seja o único com tais características
na cidade. Dentre elas, destacamos
banheiros adaptados, rampas de a-

cesso e calçada podotátil, ou seja,
com piso adequado, cores visíveis e
marcações que darão orientação aos
deficientes visuais.

Na nova sede, está sendo implan-
tada ainda, uma biblioteca de uso ex-
clusivo dos trabalhadores associa-
dos, com obras de assuntos gerais,
literatura e conteúdos referentes ao
sindicalismo e ao mercado de traba-
lho.

Aguardem!

de janeiro, os trabalhadores associa-
dos aprovaram as pautas da eleição

2011, que acontecerá neste ano.
A votação escolherá a nova dire-

toria para a gestão 2011-2015 e se
realizará em dois turnos, sendo o pri-
meiro deles em 28 de fevereiro e 01
de março, e o segundo em 04 e 05
de abril. Neles serão eleitos os mem-
bros da Direção Plena, da Direção
Executiva e do Conselho Fiscal, bem
como os membros do Comitê Sindi-
cal de empresas e do Comitê Sindi-
cal dos metalúrgicos aposentados.

ESPESPESPESPESPAÇO DIEESEAÇO DIEESEAÇO DIEESEAÇO DIEESEAÇO DIEESE INFORMÁTICAINFORMÁTICAINFORMÁTICAINFORMÁTICAINFORMÁTICA
Dieese divulga nova pesquisa sobre mercado de

trabalho dos metalúrgicos saltenses em 2010.
Sindicato abre novas inscrições para cursos de

Noções Básicas. Acompanhe as datas e participe!
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“O conteúdo dos textos aqui divulgados reflete a opinião e ponto de vista do Sindicato dos Metalúrgicos de Salto”.

Ser um diretor sindical é possuir
persuasão. Não a persuasão, ou seja, o
convencimento, que faz com que o ou-
tro pense com a sua cabeça, mas sim
a que faz o outro refletir.

No dia a dia é assim que somos e
isso que fazemos. Quando estamos na
porta de uma fábrica, lutando pelos di-
reitos dos trabalhadores, nossa maior
missão também é fazer com que os tra-
balhadores que lá estão reflitam, pen-
sem e entendam suas condições, para
reivindicarem corretamente. Só assim
poderão dialogar de igual para igual com
as chefias, vencendo não pela força,
mas pelo conhecimento.

Sendo assim, também usamos
nossos meios de comunicação com tal
objetivo.

Afinal, já diziam os eternos filóso-
fos: conhecimento é poder.

Isso, porém, tornou-se, a cada dia,
uma árdua tarefa. Como fazer de nosso
veículo de comunicação e de nossos
discursos, algo que vão contra a maré
dos meios de comunicação nacionais,
já que esses por sua vez, só nos trans-
mitem DESconhecimento?

Um ótimo exemplo é o Big Brother
Brasil. Basta alguns minutos na frente
da TV, vendo tal programa, para nos
convencermos de que não há nada mais
promíscuo e com tamanha falta de cultu-
ra. E essa edição estrapolou. Além de
não nos passar bons conhecimentos, a-
presentam festas regadas a bebidas,
palavras de baixo calão e atitudes que
até nos deixam corados.

A essência do BBB é a de olhar o
outro. Até aí, desde que com limites,
sem problema. O problema é quando
nos alimentamos do que vemos, quan-
do vemos apenas isso, quando nos vi-
ciamos, quando copiamos.

Além disso, nessa edição ficou cla-
ro que o que importa é o show, quando
o apresentador pedia aos participantes
para eles fazerem mais, se mostrarem
mais, sem pudores. E aí fica a pergun-
ta: o que não vale pela audiência capita-
lista?

A jornalista Elaine Tavares define
bem essa relação: “O que me entriste-
ce é saber que essa pedagogia capita-
lista seguirá se fazendo todos os dias
nas casas da gente. Enquanto isso, a
Globo, junto com as companhias telefô-
nicas, lucra rios de dinheiro com as li-
gações que as pessoas fazem para eli-
minar os broders. E os empresários glo-
bais lambem seus bigodes”.

CAPITALISMO E SHOW
TELEVISIVO: A

EXPERIÊNCIA DO BBB CADI OFERECE CURSOS PROFISSIONALIZANTES EM ESPAÇO DOADO
PELO SINDICATO

A ONG CADI-Brasil oferece, a
partir do dia 19 de fevereiro, dois cur-
sos profissionalizantes abertos a toda
a população saltense: “Logística Ge-
ral” e “Práticas de Departamento Pes-
soal”.

Eles acontecerão na sede do Sin-
dicato, local doado gratuitamente, e
contarão com professores experien-
tes nas áreas em questão: Mauro R.
Ribeiro e Zuleide Rufino da Silva.

As aulas serão realizadas aos
sábados, sempre das 14h as 17h.

Os interessados devem se ins-
crever no Sindicato, localizado próxi-
mo a Rodoviária de Salto, na rua An-
tonio Vendramini, 258.

Mais informações podem ser ob-
tidas com Valter, através do telefone
(11) 4602-7600.

Este espaço é para você traba-
lhador ficar informado sobre as exi-
gências profissionais do mercado de
trabalho, ou seja, sobre o perfil dos
profissionais de diversas áreas, pro-
curados atualmente pelas empresas
brasileiras.

Na edição passada falamos
sobre a importância da sustentabili-
dade e, nesta edição, abordaremos
as mídias sociais, ou seja, Twitter,

Orkut, Facebook, Linkedin, dentre
outras.

Ficar de olho nessas novas ferra-
mentas oferecidas pela internet já não
é mais diversão ou passatempo.

É justamente nesses espaços

que as empresas buscam a pessoa
que se encaixe no perfil profissional
que ela deseja, através das informa-
ções postadas pelo próprio usuário.
Por isso, preste atenção! Se a empre-
sa é conservadora, por exemplo, e
entra no seu perfil, e nele está escrito
que você não acredita em nenhuma
religião, é adepto ao famoso “ficar” ou
não gosta de rotinas, seu perfil será
logo descartado.

Mentir também não é válido, pois
a empresa pode perceber, em uma
entrevista pessoal, que sua fala não
coincide com o perfil que você publi-
cou.

Como agir então? Mantenha-se

Happy Infancy - Empresa voltada
à animação e recreação de eventos em
geral. Dispomos de palhaço, pintura fa-
cial, escultura em bexiga, cama elásti-
ca, tobogã, futebol de sabão, dentre ou-
tros.Fone: (11) 4022-2669 / 9517-1126

Site: www.happyinfancy.com.br

ACEITA-SE: Aceito doações de
materiais de construção novos ou usa-
dos.

Falar com Ivonete
Fone: 6470-7696 / 9814-2366

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

PARTICIPE VOCÊ
TAMBÉM!

Envie-nos seu anúncio
pelo e-mail:

contato@stimsalto.org.br

atualizado nessas mídias, faça ami-
gos e contatos e seja sincero, mas
tome cuidado com informações exa-
geradas que revelem características
muito pessoais.

Além disso, não somente partici-
par, mas conhecer como trabalhar
com essas mídias também é um requi-
sito indispensável nas contratações.
Para os iniciantes, os salários vari-
am de R$ 1.000 a R$ 3.000, mas os
experientes ganham até R$ 10 mil.
“Para ser um analista de mídias soci-
ais, é preciso ter habilidade na escri-
ta, conhecimento de marketing e fami-
liaridade com redes”, além de um per-
fil inovador.

Mais uma vez o Sindicato dos
Metalúrgicos de Salto, no seu papel
de sindicato cidadão, abre inscrições
para um de seus cursos gratuitos de
Informática.

Nos dias 01, 02 e 03 e março, os
trabalhadores associados poderão
se inscrever para o curso de Noções

Básicas, enquanto no dia 04 será a
vez da população em geral.

O conteúdo das aulas, que a-
contecerão de 17 de março a 29 de
abril, será voltado a iniciantes, com
o ensino de digitação, Word e Inter-
net.

Sempre preocupado em oferecer

condições para que o trabalhador
saltense conquiste e melhore sua
ocupação no mercado de trabalho, o
Sindicato já formou centenas de alu-
nos.

Mais informações podem ser ob-
tidas através do telefone (11) 4602-
7600, com o professor Marquinhos.

SINDICATO ABRE NOVAS INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE
INFORMÁTICA

NOVA COLÔNIA DE FÉRIAS

O Sindicato dos Metalúrgicos fe-
chou nessa semana uma parceria
para oferecer uma nova opção de
Colônia de Férias aos associados.

Trata-se da Suzamar Emp.em
Serviços Turísticos e Reservas, que
dará descontos especiais aos traba-

lhadores, para viagens em diversas
localidades do país, como Ubatuba,
Bertioga, Ilha Bela, Campos do Jor-
dão, Caldas Novas, dentre outras.

No site http://suzamar.info.tm/,
o associado tem a relação completa
de todos os destinos para seu lazer e

descanso, sempre com segurança e
conforto.

Em breve, mais informações so-
bre o assunto também estarão dispo-
níveis no site do nosso Sindicato
(www.stimsalto.org.br), e poderão
ser conferidas no link  “Convênios”.

CLASSIFICADOS

Por Karina Camargo



 As negociações de PPR nas em-
presas saltenses estão no fim. Res-
tam agora apenas as empresas que
ainda não possuem uma aprovação
sobre o acordo apresentado. De for-
ma geral, as negociações foram po-
sitivas e satisfatórias.

:: NAGEL/PITTLER
Os trabalhadores da Nagel estão co-
mentando sobre a CIPA, dizendo que
o curso de primeiros socorros foi mui-
to morno e com pouca participação,
além da ausência do curso intensivo
semanal. Isso é muito estranho. Será
que a empresa está tentando abafar
o trabalho da CIPA?

CADI APRESENTA NOVOS ATLETAS PARAOLÍMPICOS DE 2011
No final de janeiro foi re-

alizada uma reunião na se-
de da Fábrica Academia,
para a adesão de mais uma
equipe de levantamento de
peso (halterofilismo).

Na ocasião, a academi-
a, juntamente com o Centro
de Apoio á Diversidade e a
Inclusão - CADI Brasil (asso-
ciação sem fins lucrativos),
apresentaram seus mais
novos atletas paraolímpicos
para 2011.

A equipe será supervisi-
onada pelo técnico Valdecir
Lopes e terá como meta,
para este ano, participar de quatro e-
tapas regionais e três nacionais, ob-

LEVANTAMENTO SOBRE O TRABALHO METALÚRGICO
SALTENSE EM 2010

De acordo com levantamento fei-
to pelo Dieese (Departamento Inter-
sindical de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos), 2010 foi positivo
para os trabalhadores de Salto.

A pesquisa apontou que houve um
recorde na geração de postos de tra-
balho, com 2,5 mil contratações, uma
previsão de crescimento do PIB aci-
ma de 7%, melhores campanhas sa-

lariais e redução da pobreza extrema,
dentre outras.

Todo esse cenário também trou-
xe consequências positivas para os
metalúrgicos, com o aumento de sa-
lários de 9% e avanço nas negocia-
ções de PLR (Participação nos Lu-
cros e Resultados). Além disso, so-
mente neste segmento foram abertos
333 postos de trabalho na cidade,

Dentro de poucas semanas, em
08 de março, comemoraremos mais
um Dia Internacional da Mulher.

Para marcar a data com
conscientização e informação a res-
peito dos direitos desse público, o
Sindicato, através da sua Secretaria
da Mulher, já iniciou reuniões para or-

NOVA CERTIDÃO DE
NASCIMENTO

PPR

Desde o dia 5 de janeiro deste
ano, a Casa da Moeda do Brasil está
distribuindo a todos os cartórios de
registro civil do país, um papel de se-
gurança.

Ele será usado na nova certidão
de nascimento, lançada pela Secre-
taria de Direitos Humanos (SDH),
com o objetivo de evitar falsificações.

O novo modelo faz parte de um
sistema que integra diretamente o car-
tório às maternidades, de modo tam-
bém a evitar que a criança não tenha
o documento.

Recife foi à primeira cidade do
Brasil a emitir a nova certidão de nas-
cimento.

destacando o mês de abril como o
que registrou maior número de
contratações (197).

No total, a pesquisa também de-
talhou outras informações. Segundo
ela, a remuneração média no ano de
2010, excluindo os cargos de direção
e gerência, ficou em R$ 1.056,02 e a
idade média dos contratados foi de
29 anos.

Gráfico 1 – Saldo dos postos de trabalho metalúrgico – Salto – vários anos

Fonte: Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (CAGED) – 2011| Elaboração: Subseção Dieese Metalúrgicos de Salto

SINDICATO JÁ COMEÇA A PENSAR NAS COMEMORAÇÕES DO DIA
INTERNACIONAL DA MULHER

ganizar os preparativos dessas come-
morações.

A iniciativa tem se tornado uma
tradição, atraindo dezenas de pesso-
as todos os anos.

Aguarde! Nas próximas edições
traremos mais detalhes sobre o as-
sunto!

jetivando a classificação para
os Jogos Parapanamerica-
nos no México.

 O evento paraolímpico
de halterofilismo é patrocina-
do pelas Loterias da Caixa,
que oferecem hospedagem e
alimentação, ficando somen-
te o transporte a cargo dos
atletas.

O CADI Brasil conta tam-
bém com a colaboração de
pessoas jurídicas e físicas
para o patrocínio. Os interes-
sados em colaborar devem
entrar em contato com Isabel
Nache, nos telefones (11)

7196.6647 - 7392.7046 - 4021.4177, ou
pelo e-mail cadi.brasil@gmail.com

Da esq. para a direita: os atletas Cristian, Bruno,

Evânio, Alcides e Reginaldo, o técnico Valdecir

Lopes e Luis Carlos.

SINDICATO SEDIARÁ ENCONTRO REGIONAL PARA TRATAR ASSUNTOS
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

“Direcionamento e Priorização
das Políticas Públicas para a Pessoa
com Deficiência do Estado de São
Paulo”. Esse será o tema do Encon-
tro Regional que acontecerá na se-
de do Sindicato dos Metalúrgicos
de Salto, no próximo dia 03 de mar-
ço, das 8h às 12h30.

O evento, aberto ao público, será
realizado pelo Núcleo Regional IV,
em parceria com o Conselho Esta-
dual e uma Comissão Organizado-
ra.

Na ocasião, além da discussão e
análise do tema proposto, também
serão eleitos os representantes a

Conselheiro Estadual e a Coordena-
doria do Núcleo Regional IV, para o
biênio 2011/2013.

Confira abaixo a programação
completa do Encontro:

8h – Recepção e Credencia-
mento dos participantes;

9h – Composição da mesa e So-
lenidade de abertura;

9h30 – Leitura e Aprovação do
Regimento Interno;

10h – Palestra: “Diabetes e a
Perda da Visão” com o Sr. Edmar Car-

valho Jr. – Presidente do Conselho
Municipal das Pessoas com Deficiên-
cia de Sorocaba;

10h40 – Discussão e escolha de
duas problemáticas para encaminha-
mento ao Seminário Estadual;

11h20 – Eleição dos Delegados
para o Seminário Estadual;

12h – Eleição do Grupo Coorde-
nador para o Núcleo Regional IV;

12h30 – Apresentação dos elei-
tos e encerramento.

Com todas as mudanças ocorri-
das no país nos últimos meses, o de-
safio da juventude brasileira é enor-
me. Além disso, o ano de 2010 foi
marcado pela maior população jovem
de nossa história: 51 milhões.

Para discutir sobre todos esses
assuntos, já foi dada a largada para
a 2ª Conferência Nacional da Juven-
tude.

O evento, que já ganha destaque
na agenda dos jovens e sindicalistas,
teve um marco na primeira edição,
realizada em 2010, com a participa-
ção de mais de 400 mil jovens.

Segundo o Conselho Nacional da
Juventude, “a nova proposta de regi-
mento da 2ª Conferência, apresenta-
da pelo CONJUVE, busca defender
aspectos positivos da 1ª Conferência
e criar novos mecanismos que ampli-
em a participação, com a organiza-
ção de um sistema que permita a par-
ticipação virtual pela internet e as
Conferências Territoriais, permitindo
maior participação dos/as jovens ru-
rais, quilombolas, ribeirinhos e indí-
genas. Por fim, a 2ª Conferência deve
disparar uma discussão para a cons-
trução de uma pauta unificada da ju-
ventude que ajude a consolidar um ca-
lendário de lutas para o próximo ano.

VEM AÍ: 2ª
CONFERÊNCIA
NACIONAL DA
JUVENTUDE



Datas comemorativas de destaque da segunda quinzena de fevereiro:

Dia 16
Dia do Repórter

Dia 19
Dia do Esportista

Dia 24
Promulgação da 1ª Constituição Republicana (1891)

Dia 27
Dia do Agente Fiscal

e
Dia Nacional do Livro Didático

 Até o dia 18 de fevereiro estarão
abertas as inscrições da Escola de
Esportes de Salto, que devem ser fei-
tas na Secretaria de Esportes e
Lazer, localizada na rua Sete de Se-
tembro, 940 - Vila Henrique (Ginásio
M. de Esportes “João Sebastião Fer-
raro”), em horário comercial, das 08h
às 11h00/ 13h às 17h. As inscrições

serão realizadas para as seguintes
modalidades: Atletismo; Basquetebol;
Bicicross; Natação; Ginástica Olímpi-
ca; Karatê; Judô; Futebol de Campo;
Voleibol; Futsal; Handebol; Tênis de
Mesa; Futsal; Luta de Braço; Ativida-
des p/ 3ª idade e Musculação. Mais
informações pelos telefones - 4029-
3025/4029-2568

CARNAVAL SALTENSE 2011

Já estão abertas as inscrições
para o concurso de Rei e Rainha do
Carnaval 2011. A cerimônia de esco-
lha será no dia 19 de fevereiro, às 20h,
na Praça XV de Novembro (com chu-
va, o evento será transferido para o
Ginásio Municipal de Esportes). Os
interessados em participar devem se
dirigir à Casa da Cultura (Praça An-
tonio Vieira Tavares, 20 – Centro) até
o dia 11 de fevereiro.

Os requisitos necessários para a
inscrição no Concurso são: ser brasi-
leiro (a); ter no mínimo 16 anos e no
máximo 30 anos até o dia da inscri-
ção; residir no município há no míni-
mo um ano; gostar de carnaval, saber
sambar, ter simpatia e responsabili-

dade para participar dos ensaios e
cumprir os compromissos carnavales-
cos estabelecidos pela Secretaria da
Cultura e Turismo.

Além disso, homens, mulheres e
crianças de Salto e região também já
podem se inscrever para o tradicio-
nal Concurso de Fantasias da cida-
de. As inscrições vão até o fim de fe-
vereiro e a premiação ocorre em 4 de
março, sexta-feira, às 20h, na Sala
Palma de Ouro – CEC. Os interessa-
dos devem se dirigir à Casa da Cul-
tura.

Na nossa próxima edição publi-
caremos a programação completa de
carnaval, com o desfile das escolas
de samba saltenses. Aguarde!

Na próxima terça-feira, dia 15 de
fevereiro, as Centrais Sindicais farão
uma manifestação conjunta no Con-
gresso Nacional, em Brasília.

O objetivo é que assim, o Gover-
no insira, na pauta de votações, a pro-
posta para o reajuste do salário míni-
mo para R$ 580,00, bem como corri-
ja também a tabela do Imposto de
Renda.

A decisão em realizar a manifes-
tação ocorreu depois que as Centrais
e o Governo Federal não chegaram a
um acordo sobre o assunto.

A CUT insistiu que “não vai fechar
acordo com um salário mínimo de
R$ 545 e que a correção da tabela do
Imposto de Renda é um assunto que
deve ser tratado separadamente, ou
seja, uma reivindicação não substitui

a outra”.
Unidas, as Centrais também lu-

tam por outro assunto e reivindicação:
o reajuste da proposta de anteprojeto
de lei, que visa o combate às práti-
cas antissindicais.

O documento foi elaborado em
um Seminário Nacional, realizado em
dezembro de 2010. A partir dele, foi
feita uma “proposta que visa a total li-
berdade e comprovação de pleno
exercício  da atividade sindical, além
do bloqueio às práticas antissindicais
exercidas pelas empresas, pelos sin-
dicatos de categoria econômica e
pelo poder público”.

As Centrais agora realizam reu-
niões para debater o tema. A próxima
está marcada para o dia 14 de feve-
reiro, em Brasília.

INSCRIÇÕES PARA A ESCOLA DE ESPORTES

ELEIÇÕES

METALÚRGICOS DO ABC INICIARAM
PROCESSO ELEITORAL NO DOMINGO (6)

Os metalúrgicos do ABC inicia-
ram o processo eleitoral no último dia
6 de fevereiro (domingo), em

assembleia realizada às 10h, na sede
do Sindicato.

O encontro escolheu os membros
da Comissão Eleitoral, a lista das fá-
bricas que terão Comitê Sindical de
Empresa (CSE) e o calendário das
eleições.

“Eleição no nosso Sindicato é
momento de olharmos para o futuro da
organização sindical brasileira, reno-
var compromissos e assumir novos
desafios”, destacou Sérgio Nobre,
presidente do Sindicato.
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VITÓRIA!
 MAIS UMA EMPRESA

APROVA REDUÇÃO DE JORNADA

Depois de mais de um mês de
negociações, os trabalhadores da Te-

naris Confab/Socotherm, em Pinda-
monhangaba, aprovaram em assem-
bleia o acordo para redução da jorna-
da de trabalho sem redução de salá-
rios. A partir de agora, a jornada se-
manal foi reduzida de 44 para 42 h.

Sendo assim, os trabalhadores
também terão um aumento salarial,
que corresponde a 1,4%.

Fonte: Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Pindamonhangaba
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CENTRAIS SE UNEM PARA REAJUSTE DE
SALÁRIO MÍNIMO E COMBATE ÀS PRÁTICAS

ANTISSINDICAIS


