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Neste ano será eleita a próxima
direção do Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Salto, para a gestão 2011-
2015.

Sendo assim, os trabalhadores
associados foram convocados, atra-
vés de edital publicado, a participa-
rem de uma assembleia que aconte-
ceu no último dia 23 de janeiro, às 10h
na sede do Sindicato.

Na oportunidade, todos os pre-
sentes aprovaram, por unanimidade,
o edital e regimento das eleições, as
datas e duração do primeiro e segun-
do turno, a comissão e o jurídico elei-
toral, bem como a relação das empre-
sas que regirão, no primeiro turno,
seus comitês sindicais.

Durante a assembleia, fizeram
parte da mesa: Alexandro Garcia Ri-
beiro - presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Salto; Biro-Biro
(Valmir Marques) presidente da FEM-
CUT; Ademilson Terto da Silva - pre-
sidente do Sindicato dos Metalúr-
gicos de Sorocaba; Dorival Jesus do
Nascimento - presidente do Sindica-
to dos Metalúrgicos de Itu; Evanildo
Amânsio (Miúdo) - coordenador da
sub-sede da CUT de Sorocaba; Pau-
lo Vicente - presidente da Comissão
Eleitoral; Gilmar Santinon - integrante
da Comissão Eleitoral.

Para dar início, o Secretário Ge-
ral do Sindicato de Salto, Agenor Ap.
da Silva, fez a abertura do evento e a
leitura do edital, colocando todas as
pautas em votação. Após isso, o pre-
sidente do Sindicato, Alexandro
Garcia Ribeiro, fez uso da palavra e
agradeceu a presença de todos,
enfatizando a importância do método
democrático no processo eleitoral.
“Para nós é um prazer tê-los aqui,
participando dessa assembleia de-
mocrática, voltada ao nosso proces-
so eleitoral. Esse modelo já vem dan-
do certo e se fazendo presente tam-
bém em outros locais, como em
Sorocaba, no ABC e em Taubaté”.

Após o presidente, todas as pes-
soas da mesa também fizeram seus
pronunciamentos. O companheiro
`Terto`, por exemplo, destacou o pro-
cesso eleitoral que também aconte-
ce em Sorocaba. “Também estamos
em pleno processo eleitoral  e com o
mesmo modelo dos comitês sindicais
e das eleições dentro das fábricas.
Para nós isso é muito bom porque
vemos que estamos trilhando o cami-
nho certo e, por isso, os parabenizo
por esse método que estão seguindo”.
Já o companheiro ´Miúdo` destacou
a representatividade das eleições sin-
dicais. “Teremos três eleições impor-

tantíssimas no estado, sendo em Sal-
to, Sorocaba e no ABC. Elas serão de
grande peso político no que se refere
à ação sindical que é desenvolvida,
principalmente nos modelos de comi-
tês sindicais. E isso é um avanço
muito grande, já que a representação
no local de trabalho está se expandin-
do cada vez mais”. Por sua vez, ̀ Biro-
Biro´ fechou os pronunciamentos,
enfatizando o correto mandato assu-
mido pela atual diretoria do Sindica-
to saltense. “Essa assembleia de-
monstra bem o perfil que o atual pre-
sidente Alexandro tem assumido na
Diretoria de Salto. Desejamos, então,
boa sorte e sucesso para todos que
compõem a comissão eleitoral, e
estamos muito empenhados em par-
ticiparmos e ajudarmos no que for pre-
ciso, para que esse processo trans-
corra da melhor maneira possível.
Também quero dizer ao Alexandro,
que é uma jovem liderança que tem
despontado no movimento sindical,
que a Federação tem orgulho de tê-lo
no Sindicato de Salto e que espera-
mos que ele seja reeleito  para conti-
nuar demonstrando sua grande capa-
cidade de liderança e organização.
Isso contribui muito para que esse
Sindicato cresça e nos ajude sempre
a desenvolver a polít ica dos

metalúrgicos no estado de São Pau-
lo”.

De forma geral, todos os que fi-
zeram parte da mesa também para-
benizaram o Sindicato de Salto pelas
mudanças que estão sendo realiza-
das em seu prédio, enfatizando a im-
portância da melhoria do patrimônio
dos trabalhadores. O evento contou
ainda com lideranças sindicais de
toda região, inclusive da Federação
do ABC.

As eleições que se realizarão
neste ano no Sindicato saltense pos-
suem as mesmas características da
realizada anteriormente, exceto pelo
que diz respeito ao tempo de manda-
to, que passou de três para quatro
anos.

Em 2011, essas eleições aconte-
cerão em duas etapas. O primeiro tur-
no será de 28 de fevereiro a 01 de
março, e o segundo turno de 04 a 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 sindical
de empresas e do comitê sindical dos
metalúrgicos aposentados.

O prazo para inscrições das cha-
pas para os comitês sindicais das
empresas teve início em 24 de janei-
ro e prossegue até 02 de fevereiro.

ASSEMBLEIAS DE PPRASSEMBLEIAS DE PPRASSEMBLEIAS DE PPRASSEMBLEIAS DE PPRASSEMBLEIAS DE PPR

Após os trabalhadores unanime-
mente rejeitarem o valor de PPR 2010
proposto pela Inferteq Ind. e Com.
de Etiquetas Ltda., os diretores do
Sindicato realizaram uma assem-
bleia na porta da empresa, na última
semana (fotos). Na ocasião, eles ex-
plicaram aos trabalhadores quais
seriam os próximos passos sobre o

assunto e também destacaram a
ausência de benefícios oferecida
pela empresa, como cesta básica,
convênio, plano de cargos e salários,
dentre outros. Após a assem-
bleia, a empresa ofereceu um no-
vo valor, aprovado pelos trabalhado-
res, bem como também já definiu pro-
posta para o PPR 2011.

Na Metrocable Indústria e Comér-
cio Ltda. o valor do PPR, bem co-
mo o calendário de 2011 também
já foram aprovados pelos trabalhado-
res, em uma assembleia realizada
pelo Sindicato. Enquanto isso, na
QC Indústria Metalúrgica Ltda.,o va-
lor de PPR foi rejeitado pelos traba-
lhadores.

Já na Thermoid S/A Materiais
de Fricção, após divergência no
pagamento do PPR, foi realizada u-
ma reunião entre empresa e Sindi-
cato, na qual aconteceram muitos
avanços. No mesmo dia, a empre-
sa corrigiu os valores errôneos e
fez novo depósito dos pagamen-
tos.
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Ano novo, coisas novas.... Pen-
sando nisso, o Jornal Folha Metalúrgi-
ca mudou. As alterações foram pou-
cas, mas com certeza contribuirão
para que esse veículo de comunica-
ção seja ainda mais atrativo aos lei-
tores.

Na página 1, manteremos sem-
pre nossa matéria de maior destaque,
seguida da página 02 que, denomi-
nada “Nosso Espaço”, trará notícias
referentes ao Sindicato, tais como edi-
torial, cursos internos, participação
dos diretores em eventos, dentre ou-
tros. Nessa página também, a partir
de agora, teremos o espaço “Perfil
Profissional”, no qual traremos dicas
de conhecimentos e atitudes neces-
sárias no mercado de trabalho.

Já na página 03, além do “Sindi-
cato Cidadão”, (que enfatiza as atua-
ções sociais nas quais o Sindicato
está envolvido) e da Voz do Trabalha-
dor, por exemplo, também traremos o
novo espaço “Mulher” com o intuito de
salientar assuntos sindicais direcio-
nados à esse público.Nessa página
também manteremos o “Fique Aten-
to”, para que você, leitor, fique ligado
em pequenos tópicos de seu interes-
se, principalmente os que envolvem
as empresas saltenses.

Para concluir, na página 04, tam-
bém manteremos as editorias “Re-
gião”, “Aniversariantes”, e a matéria
geral de destaque. Porém, também
teremos nesse espaço, a partir de
agora, o título “Curiosidades”, que de-
monstrará as principais datas come-
morativas da quinzena e o espaço
“Salto”, dividido em assuntos referen-
tes à saúde, esporte, cursos e even-
tos, principalmente voltados às famí-
lias.

Para que nosso jornal fique cada
vez melhor e traga assuntos de seu
interesse, também estamos sempre
à disposição para ouvir suas suges-
tões, reclamações, dúvidas etc. Por
isso, escreva para nós:
contato@stimsalto.org.br

NOVO ANO, NOVA ERA!

VESTIBULAR NA UNISANT´ANNA

A UniSant´Anna, localizada na rua
Tranquillo Giannini, em Salto, está
com bolsas de estudo especiais para
os sócios e parceiros do Sindicato
em 2011, tanto nos cursos de gradu-
ação em Administração, como de E-

ducação Física.
No primeiro, a mensalidade será

de R$ 241,55, e no segundo curso de
R$ 220,48, somando a manutenção
da condução gratuita para os municí-
pios de Salto, Indaiatuba e Itu.

INSCRIÇÕES PARA AULAS GRATUITAS DE GINÁSTICA
Neste início de ano, o Sindicato

volta a todo o vapor com as aulas gra-
tuitas de ginástica oferecidas à po-
pulação saltense.

Os interessados, sem limite de
idade, devem procurar a sede do Sin-
dicato para fazerem as inscrições.

Comandadas pela professora
Hellen Conral, as aulas acontecem
todas as terças e quintas, das 7h às
8h, e somente em 2010, contavam
com mais de 100 part icipan-
tes.

O principal benefício das ativida-
des é a saúde física e mental, além
da integração de todos que dela fa-
zem parte.

Os vestibulares acontecerão to-
das as sextas-feiras (04, 11, 18 e 25
de fevereiro), às 19 horas, e as inscri-
ções podem ser feitas através do site
www .santanna.br .

Informações: (11) 4028.1929

Pensar na carreira é uma preocu-
pação constante e muito necessária,
já que o mercado de trabalho encon-
tra-se cada vez mais exigente.

Apenas prestar um vestibular, ho-
je em dia, já não é mais garantia de
conquista de emprego ou mais que is-
so, de sucesso.

Portanto, é preciso estar atento a
que tipo de profissional as empresas
desejam atualmente.

Para ajudar você, criamos esse
espaço, que trará, em algumas ses-
sões, o perfil de profissional adequa-
do para diversas áreas.

Para começar, damos uma dica
importante para os profissionais de
todas as áreas: a preocupação com
a sustentabilidade.

O profissional do futuro é aquele
que sabe bem o que significa a res-
ponsabilidade socioambiental.

Segundo o coordenador do Pro-
jeto “Perfis Profissionais do Futuro”,
Sidarta Ruthes, “o que se vê nos per-
fis é a necessidade de um profissio-
nal capaz de inovar com inteligência,
que saiba pensar de forma global e
reflita sobre as consequências de
suas ações”.

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

PARTICIPE VOCÊ
TAMBÉM!

Envie-nos seu anúncio
pelo e-mail:

cont ato@stimsalto.org.br

Dentre as áreas nas quais a sus-
tentabilidade é mais impactante, es-
tão as de Biotecnologia, Meio Ambi-
ente e Turismo. “No Turismo, o desen-
volvimento sustentável já é debatido
há mais de 20 anos, com o objetivo
de reduzir os impactos causados pe-
las atividades turísticas e impulsionar
o desenvolvimento local”, explica Si-
darta.

Além disso, a questão da susten-
tabilidade nos negócios fará com que
surjam novas carreiras e transforma-
rá as profissões já existentes. Então,
vale a pena ficar atento!

SINDICATO E
CADI-BRASIL
OFERECEM

CURSOS
PROFISSIONALIZANTES

No próximo dia 19 de fevereiro, o
CADI-Brasil, com o apoio do Sindica-
to dos Metalúrgicos, dará início aos
cursos de “Logística Geral” e “Práti-
cas de Departamento Pessoal”.

As aulas acontecerão aos sába-
dos, das 14h às 17h, no Sindicato.

Os interessados devem se ins-
crever na própria sede, localizada na
rua Antonio Vendramini, 258, Vila
Teixeira (ao lado da Rodoviária).

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

Os cursos são abertos a toda a
população e possibilita conhecimen-
tos profissionais indispensáveis nos
dias de hoje.

PARTICIPE!



CONTINENTAL
ALEGA REFUGO

COMO RAZÃO PARA
BAIXO PPR

O Sindicato está com inscrições
abertas para as aulas gratuitas de gi-
nástica e diversos cursos
profissionalizantes, que acontecerão
em fevereiro, em parceria com a
CADI-BRASIL.

Fique atento às datas e PARTI-
CIPE!

:: ALTENA
Perigo de epidemia  – Uma fun-

cionária da Altena, que se acha com
a bola toda, mas se engana, está tra-
balhando com conjuntivite, correndo o
risco de transmitir a doença para to-
dos os outros funcionários. Essa pes-
soa tem por recomendações médi-
cas, que se isolar e ficar em casa!!!
Quem a autorizou a trabalhar???

:: BROSE
Em um setor  da empresa, cha-

mado GMV Coolin, os trabalhadores
estão sendo pressionados e virando
motivo de chacota. O que acontece é
que o encarregado da linha faz ame-
aças de advertência e até demissão
por justa causa, se o funcionário lar-
gar seu posto para ir ao banheiro.
Porém, se ele não for, os outros cole-
gas de trabalho tiram sarro dele, di-
zendo que é um cachorrinho, que obe-
dece seu superior. Nesse cabo de
guerra, o funcionário fica no meio,
sem saber se vira motivo de piada
ou corre o risco de ser mandado em-
bora. Cuidado, isso é assédio moral!

DIA NACIONAL  DOS APOSENTADOS
No último dia 24 de janeiro come-

morou-se o Dia Nacional dos Aposen-
tados. A data reforçou a luta e defesa
das centrais sindicais pela atualiza-
ção da tabela do Imposto de Renda e
pelo aumento real do salário mínimo
para R$ 580,00, como forma de valo-
rização, avanço na distribuição de ren-
da e combate às desigualdades.

 “Acreditamos que a continuida-
de da política de valorização do míni-
mo, acordada pelo governo Lula com

as centrais sindicais, é essencial, po-
is impacta diretamente nos benefíci-

os de 20 milhões de aposentados e
pensionistas, que representam 70%
do nosso segmento”, disse o presi-
dente do Sindicato Nacional dos Tra-
balhadores Aposentados, Pensionis-
tas e Idosos (Sintapi/CUT), Epitácio
Luiz Epaminondas (Luizão).

Confira abaixo um texto feito pela
Secretaria dos Aposentados do
Sindicato dos Metalúrgicos de Sal-
to, em comemoração e reflexão a
data:

A Campanha de PPR – Progra-
ma de Participação nos Resultados  -
já começou a todo o vapor e os tra-
balhadores saltenses podem espe-
rar que o Sindicato estará presente
em todas as empresas.

MULHERES TERÃO MAIOR APOIO E VALORIZAÇÃO NO
GOVERNO DILMA

A participação das mulheres na
política já era uma das bandeiras do
governo Lula. Agora, com Dilma, a
primeira mulher presidente do Brasil,
as mulheres terão ainda maior apoio,
visibilidade e valorização.

Ao tomar posse como ministra da
Secretaria Especial de Políticas para
as Mulheres, por exemplo, a deputa-

da federal Iriny Lopes (PT/ES) de-
monstrou mais uma vez a “posição do
partido como defensor de uma socie-
dade mais igualitária”. Como uma de
suas metas, Iriny afirmou que procu-
rará integrar as ações do governo vol-
tadas para as mulheres, e que terá
como foco, o combate à violência
contra a mulher e à miséria. “Vamos
colocar as mulheres como parte fun-
damental de todas as políticas públi-
cas do Brasil. Além disso, temos que
aprofundar o papel do Estado e tra-
balhar a cultura da responsabilidade
dos filhos. Como vamos colocar as
mulheres para trabalhar e serem au-
tônomas se os filhos continuarem sen-

do tarefa exclusivamente feminina?”
disse.

Além de Iriny, na posse de Dilma,
no dia 01 de janeiro, mais oito mulhe-
res foram empossadas como minis-
tras: Miriam Belchior, do Planejamen-
to; Maria do Rosário, da Secretaria de
Direitos Humanos; Ana de Hollanda,
da Cultura; Ideli Salvatti, da Secreta-
ria de Aquicultura e Pesca; Helena
Chagas, da Secretaria de Comunica-
ção Social; Luiza Helena de Bairros,
da Secretaria de Políticas de Promo-
ção da Igualdade Racial; Tereza
Campello, do Desenvolvimento Soci-
al e Combate à Fome; e Izabella
Teixeira, do Meio Ambiente.

DESEMPREGO TEM FORTE QUEDA EM 2010

Na média de 2010, a taxa de de-
semprego nas sete regiões que com-
põem o Sistema PED - Pesquisa de
Emprego e Desemprego (PED) ficou
em 11,9%, representando forte que-
da em relação ao ano anterior, que foi
de 14,0%.

Essa redução aconteceu devido
a abertura de mais de 750 mil postos
de trabalho, número muito superior ao
de pessoas que entraram no merca-
do de trabalho (347 mil). Sendo as-
sim, o total de desempregados no
ano foi estimado em 2.620 mil, ou
seja, 418 mil a menos que em 2009.

Além disso, o maior crescimento

ocorreu no setor de Serviços, que ge-
rou 375 mil ocupações. A Construção
Civil também apresentou ótimo de-
sempenho (8,2%), seguida da Indús-
tria (6,8%).

Estas informações fazem par-
te da PED, realizada regularmente
pelo convênio mantido entre a Funda-
ção Sistema Estadual de Análise de
Dados (Seade) e o DIEESE, com
apoio do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE) e em parceria com
instituições e governos locais nas re-
giões metropolitanas de Belo Horizon-
te, Fortaleza, Porto Alegre, Recife,
Salvador, São Paulo e no Distrito Fe-

deral.
Dentre todas as regiões pes-

quisadas, Porto Alegre se destacou
na redução de 21,6%, em compara-
ção com o ano anterior.

No que diz respeito ao total de as-
salariados, também registrou-se ex-
pansão de 6,4%, com destaque para
a contratação com carteira de traba-
lho no setor privado (8,7%). Os rendi-
mentos reais médios de ocupados
também aumentaram 4,4%, enquan-
to os salários médios subiram 2,3%.
Esses valores passaram a equi-
valer, respectivamente, a R$ 1.326 e
R$ 1.384.

Os trabalhadores da Continental
Brasil Indústria Automotiva Ltda. es-
tão insatisfeitos com o PPR ofereci-
do, já que neste ano o valor sofreu
uma queda considerável em compa-
ração com o ano passado.

Segundo alegação da própria
empresa, isso aconteceu porque hou-
ve o refugo (perda) de um setor.

Para explicar a situação aos tra-
balhadores e averiguar os fatos, o
Sindicato realizou uma assembleia na
porta da Continental na última sema-
na e deixou claro, por sua vez, que
não tem controle sobre a legítima
ocorrência desse refugo e luta para
que o valor do PPR seja sempre o
melhor possível.

A redução de refugos é uma das
metas geralmente impostas pelo
PPR, que permite ganhos extras a
cada ano, desde que as mesmas se-
jam cumpridas.

Em 24 de janeiro comemoramos
o Dia Nacional do Aposentado/a e é
com alegria e orgulho que aproveita-
mos o simbolismo dessa data para
refletir sobre a condição de quem che-
ga à maturidade, à aposentadoria e
à velhice.

Em primeiro lugar é preciso
relembrar que “aposentado”, “pensi-
onista” e “idoso” não são sinônimos;
cada qual possui características e
necessidades próprias e seus proble-
mas devem ser tratados de maneira
específica no âmbito de uma visão
global.

Uma das questões que nos preo-
cupa é em relação aos cuidados que
se deve tomar com quem está à vés-
pera da aposentadoria. Muitas pes-
soas, quando estão para se aposen-
tar, sofrem uma série de problemas,
como ansiedade e sensação de inse-
gurança em relação ao futuro. Por um
lado, sabem que dificilmente poderão
sobreviver ou manter o mesmo nível
de vida com os benefícios da aposen-

tadoria, e  por outro, arrumar alguma
atividade profissional que possa com-
plementar sua renda não é algo tão
simples.

A essas incertezas somam-se os
cuidados com a saúde, que o avanço
da idade obriga. Envelhecer de ma-
neira saudável – corpo e mente – é
um desafio cada vez maior para quem
vive nas grandes cidades. Manter ati-
vidades sociais e esportivas é o ca-
minho recomendado por todos os es-
pecialistas para assegurar o envelhe-
cimento saudável. Nem sempre, no
entanto, o aposentado ou idoso tem
recursos para participar de um clube
ou frequentar círculos sociais.

Quando o Sindicato negocia com
o governo ou com a iniciativa privada
essas duas premissas são sempre
levadas em consideração. Não que-
remos desenvolver a atividade sindi-
cal meramente como reivindicatória
de melhores valores para os benefí-
cios e pensões. Trabalhamos, seja no
nível federal ou no estadual e munici-

pal, com uma plataforma ampla de
reivindicações, que aponta para a
necessidade de políticas públicas de
valorização de quem muito já contri-
buiu com o desenvolvimento do país.

Isso não significa apenas melhor
remuneração – que é fundamental –,
mas campanhas de valorização dos
idosos e aposentados/as, como pro-
gramas específicos em cada cidade
para incluir esse contingente que vive
quase à margem da sociedade, entre
diversas outras medidas que procu-
ramos negociar em cada instância.

As comemorações do Dia Naci-
onal do Aposentado devem servir
para que governos e empresários re-
flitam sobre a necessidade de apri-
morar 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.



Datas comemorativas de destaque da primeira quinzena de fevereiro:

Dia 01 - Dia do publicitário

Dia 10 - Dia do Atlet a Profissional

Dia 11 - Dia Mundial do Enfermo

Dia 14 - Dia da Amizade

CHUVAS AUMENTAM RISCO DE DOENÇAS

O período de chuvas e calor favo-
rece o aparecimento e proliferação de
doenças infecto-contagiosas. Uma
delas é a dengue.

Em Salto, de acordo com infor-
mações divulgadas pela Prefeitura
Municipal, somente em 2010 foram
registrados 168 casos, número muito
acima em relação a 2009, que foi de
93 ocorrências.

Por isso, a união da população é
fundamental e medidas simples po-
dem fazer toda a diferença: manter a
caixa d´água sempre fechada, limpar
calhas, encher de areia os vasos de

plantas, fechar bem os lixos e elimi-
nar criadouros e água acumulada em
quaisquer recipientes como garrafas
e pneus.

Além disso, as enchentes tam-
bém trazem riscos de doenças gra-
ves, como a leptospirose, causada
por uma bactéria encontrada na urina
do rato. Nesse caso, se a pessoa ti-
ver contato com a água ou a lama das
enchentes, precisa ficar atenta a sin-
tomas como febre, dor muscular e de
cabeça e náuseas. Caso eles apare-
çam, é necessário procurar um médi-
co imediatamente.

A cidade de Salto promoverá, a
partir do dia 06 de fevereiro, no Giná-
sio Municipal de Esportes, o XVI Tor-
neio Municipal de Truco (duplas), que
neste ano presta homenagem a
“Claudemir Rodrigues de Paula” –
“Linguiça”.

As duplas interessadas em parti-
cipar deverão retirar a ficha de inscri-

ção e devolvê-la devidamente preen-
chida até o dia 2 de fevereiro, em ho-
rário comercial, na Secretaria de Es-
portes e Lazer (Rua 7 de Setembro,
940 – Vila Henrique). A taxa de inscri-
ção, de R$ 5,00, será revertida para
a Associação dos Truqueiros de Sal-
to. Mais informações pelos telefones
4029-3025 e 4029-2568.

INSCRIÇÕES PARA TORNEIO MUNICIPAL DE
TRUCO

PROJETO VERÃO VIVO PROSSEGUE ATÉ 4 DE
FEVEREIRO

O Projeto Verão Vivo 2011, que
está em sua 7ª edição é é desenvol-
vido pela Secretaria de Ação Social
e Cidadania, possui como principal
objetivo “oferecer atividades de lazer
e convivência comunitária para crian-
ças e adolescentes no período de fé-
rias, buscando tornar os espaços pú-
blicos como referências dos núcleos
familiares em cada região da cidade”.

A programação extensa, que teve
início no dia 19 de janeiro, prossegui-

rá até 04 de fevereiro, nas unidades
dos CRAS – Núcleos Família, com
brincadeiras e gincanas monitoradas,
oficinas de dobradura, máscaras de
carnaval, confecção de pipas, jogos,
sessões de cinema, interações artís-
ticas e musicais.

As atividades e passeios são gra-
tuitos e contam com uma equipe de
monitores. Os menores de 6 anos
devem estar acompanhados pelos
pais e/ou responsável.

ELEIÇÕES

=> ITAQUAQUECETUBA

Pela primeira vez na história do
ramo metalúrgico cutista, no estado
de São Paulo, uma mulher tornou-se
presidente de uma entidade sindi-
cal.

Viviane Maria de Souza (foto), da
empresa JF Cromo, foi eleita no últi-
mo dia 28 de janeiro, na cidade de
Itaquaquecetuba/SP, como a nova
presidente do Sindicato dos Meta-
lúrgicos, que representa cerca de 10
mil trabalhadores.

SOROCABA <=

O Sindicato dos Metalúrgicos de
Sorocaba realizou, no dia 21 de janei-
ro, uma assembleia que definiu o ca-
lendário da eleição sindical da cate-
goria, que acontecerá em dois turnos.
O primeiro deles será nos dias 23, 24
e 25 de fevereiro e o segundo de 23
a 25 de março.

A eleição terá como base a repre-
sentação nas fábricas, por meio da
eleição de Comitês Sindicais de Em-
presa (CSE).

Falta pouco. A nova sede do tra-
balhador metalúrgico está quase pron-
ta. As obras encontram-se agora na
fase de acabamento e deverão ser
encerradas em aproximadamente trin-
ta dias.

Um dos pontos centrais da refor-
ma é a acessibilidade. Nessa ques-
tão, o objetivo principal do Sindicato

é cumprir com a legislação, fazer a
parte que lhe cabe em uma socieda-
de onde todos têm deveres, e colo-
car mais uma vez em prática, sua pre-
ocupação com o cidadão e com a
igualdade de direitos.

Para isso, o novo prédio já conta
com detalhes que farão uma enorme
diferença para as pessoas com defi-
ciências. Na parte externa do local,
por exemplo, que possui 150m linea-
res, está sendo construída uma calça-
da podotátil, ou seja, com piso ade-
quado, cores visíveis e marcações
que auxiliarão e darão orientação aos
deficientes visuais. Tal obra ainda é a
única com essas características em
toda a cidade.

Além disso, na parte interna do
prédio, existirão diversas rampas de
acesso e banheiros totalmente adap-
tados.

Após a finalização de toda a re-
forma, também será montada e inau-
gurada a biblioteca do local, que ofe-
recerá gratuitamente diversos livros
aos associados.

FEM-CUTSP E CNM-CUT PROMOVERÃO
IMPORTANTES CONGRESSOS EM ABRIL

No mês de abril, dois importan-
tes congressos discutirão e aponta-
rão os novos desafios e diretrizes que
envolverão o ramo metalúrgico cutista
neste ano.

O primeiro será realizado pela
FEM-CUT SP entre os dias 06 e 09,
na cidade de Atibaia, e o segundo
será promovido pela CNM-CUT, em
data e local ainda a serem divulgados.

Segundo Marcos Aparecido
Ferraz, Secretário Geral da FEM e
diretor do Sindicato dos Metalúrgicos
de Salto, o desafio é grande nesse
ano e o Congresso, realizado pela
Federação, discutirá inúmeros temas
fundamentais ao trabalhador. “Nosso
Congresso acontece em um momen-

to muito decisivo para a classe e, por
isso, direcionará em discutir e
alavancar pontos fundamentais, como
por exemplo, a organização no ambi-
ente de trabalho, a redução da jorna-
da de trabalho, os meios de susten-
tação dos sindicatos e os avanços e
propostas da campanha salarial
2011”, disse.

Para esse Congresso cerca de
250 participantes serão esperados,
dentre eles diversas lideranças políti-
cas. “Convidaremos todos os presi-
dentes de todas as Federações de
Estado, e estenderemos o convite a
presidente eleita Dilma e também ao
ex-presidente Lula”, revelou Mar-
cos.


