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PEDÁGIOS
Tarifas voltam a subir e bancada do PT quer instalar CPI para investigar os

aumentos abusivos
PÁGINA 04

METALÚRGICOS FAZEM SEMINÁRIO E SAEM ÀS RUAS EM
SÃO PAULO

Diretores do Sindicato de Salto participaram dos eventos
SEMINÁRIO
Dirigentes dos sindicatos filiados

a FEM estiveram reunidos nos dias
30 de junho e 01 de julho, em um se-
minário, que teve como principal ob-
jetivo debater e definir as ações de
lançamento da Campanha Salarial de
2011.

Na ocasião foi feita uma análise
da conjuntura econômica, através da
qual foi diagnosticado que a situação
deste ano é diferente da encontrada
em 2010, já que a inflação está em
pouco maior, mas a economia está a-
quecida, com investimentos e contra-
tações nas empresas. Por isso, de a-
cordo com o presidente da FEM, Val-
mir Marques da Silva (Biro-Biro), “o
anseio dos sindicatos é continuar
mantendo os mesmos ganhos reais
conquistados nos últimos anos”.

Durante o seminário também fi-
cou definida a realização de uma Ple-

nária Estatutária no dia 9 de julho,
para a definição das principais reivin-
dicações da categoria, bem como o
calendário de lançamento oficial da
Campanha, no dia 21 de julho, com

um ato em frente à FIESP, em São
Paulo, para a entrega dessas reivin-
dicações às bancadas patronais.

No encontro ficaram definidas
ainda, algumas novidades da Campa-

nha deste ano. Uma delas é que a
FEM negociará com as bancadas, a-
lém das cláusulas econômicas, a in-
clusão, melhoria e ampliação dos di-
reitos sociais, tais como licença-ma-
ternidade de 180 dias, jornada de 40h
sem redução no salário e ascensão
profissional das mulheres metalúrgi-
cas. Além disso, a FEM não negocia-
rá com a Sinfavea – Sindicato Nacio-
nal dos Fabricantes de Veículos Auto-
motores – mas sim com o Grupo das
Montadoras, formado por Mercedes
Benz, Ford, Scania, Toyota e Volks-
wagen.

“O Seminário foi coordenado pe-
la assessoria dos técnicos e econo-
mistas das Subseções do Dieese do
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC,
da FEM-CUT/SP, dos sindicatos
filiados e pelos assessores políticos
da Federação, Paulo Vannuchi e jurí-
dico, Dr. Raimundo Oliveira.

MOBILIZAÇÃO NACIONAL
Mais de 10 mil cutistas participaram do ato

CURSOS
Inscrições para Cursos de "Práticas de Departamento de Pessoal" e

"Logística" continuam abertas e aulas para nova turma de Informática terão
início dia 14 de julho PÁGINA 02
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Cerca de 10 mil cutistas, dentre
eles diversos diretores do nosso Sin-
dicato, compareceram à grande mo-
bilização que aconteceu na última
quarta-feira, dia 06 de julho, em São
Paulo. O principal objetivo foi chamar
a atenção do governo federal e toda
a sociedade para os principais pon-
tos de luta da categoria, bem como
dar início à Campanha Salarial 2011
no segundo semestre.

O público presente foi formado
por militantes, dirigentes, lideranças
sindicais e representantes dos movi-
mentos sociais e populares.

A concentração teve início às 7h,
em frente a Praça da Sé e, em segui-
da, os trabalhadores foram em pas-
seata pelas ruas, até a Praça do Pa-

triarca, no centro da cidade. Durante
o manifesto, “os participantes chama-
vam a atenção da população que pas-
sava, sobre as principais bandeiras
de luta da CUT”.

Os deputados estaduais Carlos
Grana e Luis Cláudio Marcolino, am-
bos do PT, também participaram do
ato, assim como o presidente da CUT/
SP, Adi dos Santos Lima, e o presi-
dente da Confederação Nacional dos
Metalúrgicos da CUT, Paulo Cayres,
que ressaltou:  "Aqui estão milhares
de companheiros e companheiras
que acreditam e lutam por um país
com menos desigualdades e mais o-
portunidades".

A mobilização, organizada pela
CUT-SP e pelas 17 subsedes

cutistas, aconteceu simultaneamente
em todo o país.

Posteriormente sábado, dia 09
de julho, os sindicalistas também par-
t iciparam de uma Plenária
Estatutária, realizada na FEM, em
São Bernardo do Campo, oportunida-
de na qual aprovaram as principais
reivindicações que nortearão a Cam-
panha Salarial deste ano: reposição
integral da inflação com aumento real
no salário; valorização nos pisos;
ampliação da licença maternidade
para 180 dias; Organização no Local
de Trabalho por meio dos Comitês
Sindicais; redução na jornada de tra-
balho para 40h, sem redução no sa-
lário e melhoria e ampliação dos di-
reitos sociais.

Agora, no período de 11 a 17 de
julho, acontecerão as assembleias
nas bases, para apresentação da
pauta aprovada, e no dia 21, o Ato de
Lançamento da Campanha, em fren-
te a FIESP.

Em 2011, a Federação negocia
com sete bancadas patronais, dividi-
das nos seguintes setores:
Montadoras, Fundição, Estamparia,
Grupo 2 (máquinas e eletrônicos),
Grupo 3 (autopeças, forjaria e para-
fusos), Grupo 8 (trefilação, laminação
de metais ferrosos, refrigeração, equi-
pamentos ferroviários, rodoviários
etc.) e Grupo 9 (sindicatos patronais
dos setores de lâmpadas, equipa-
mentos odontológicos, iluminação,
material bélico etc.).
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INSCRIÇÕES PARA
CURSOS

PROFISSIONALIZANTES
CONTINUAM ABERTAS

Com o principal objetivo de pos-
sibilitar aos trabalhadores saltenses
a oportunidade de melhores coloca-
ções no mercado de trabalho, o Sin-
dicato oferece periodicamente cursos
de Informática gratuitos e abertos a
toda a população.

Recentemente foram realizadas
as inscrições para o curso de Noções
Básicas, destinado aos iniciantes na

área, e cujas aulas terão início já no
próximo dia 14 de julho.

Em agosto, novas inscrições es-
tão agendadas, desta vez para o cur-
so de Formação, adequado para pes-
soas que desejam aprimorar a
usabilidade e o conhecimento que já
possuem na área.

Portanto, esteja atento ao nosso
informativo e não fique para trás!

Estão abertas as inscrições para
os cursos "Práticas de Departamen-
to de Pessoal" e "Logística", realiza-
dos no Sindicato dos Metalúrgicos de
Salto.

As aulas, dadas por profissionais
com experiência na área, terão início
no dia 16 de julho e serão realizadas
todos os sábados, das 14h às 17h.

Os interessados devem procurar
por Valter, através do telefone
(11) 4602-7600, ou se encaminharem
diretamente à sede da entidade, lo-
calizada na Rua Antonio Vendramini,
258, próxima à Rodoviária.

Tais cursos já foram oferecidos
anteriormente e o grande público pre-
sente lotou as dependências do Sin-
dicato.

Participe você também!

AULAS PARA NOVA TURMA DE INFORMÁTICA TERÃO ÍNICIO DIA
14 DE JULHO

Wilhes Gomes da Silva, diretor
do Sindicato de Salto, visitou o Insti-
tuto de Pesquisas Tecnológicas – IPT,
em São Paulo, com o objetivo de co-

nhecer o processo desenvolvido na
reciclagem e gestão de resíduos de
construção e demolição de baixo cus-
to.

Na ocasião, Wilhes que também
é vereador na cidade, foi recebido
pelo pesquisador do laboratório, Sér-
gio Ângulo, que explicou sobre o fun-
cionamento de uma máquina que re-
duz o custo da reciclagem de resídu-
os em mais de 50%.

“Pesquisas mostram que esse
processo em pequenas cidades é di-
ficultado pelo alto custo das unidades
de processamento. Com a nova má-
quina adquirida pelo IPT, o custo é
reduzido por não necessitar do
britador para fragmentação do mate-
rial”, explicou Sérgio.

De acordo com Wilhes, a ideia é
fazer um levantamento sobre os resí-
duos da cidade, para assim conse-
guir um convênio destinado à implan-
tação de um projeto para a reciclagem
desse material em Salto.

Além dos nomes já divulgados
por este jornal nas últimas semanas,
outras empresas saltenses também
estão em fase de definição ou já defi-
niram o PPR - Programa de Partici-
pação nos Resultados, em suas uni-
dades.

Na Delta Star Conectores Elétri-
cos Ltda. o valor oferecido foi rejeita-
do pelos trabalhadores durante

também já foram iniciadas com o Sin-
dicato dos Metalúrgicos de Salto, as-
sim como na Brasmil Indústria e Co-
mércio de Peças para Refrigeração
Ltda.

Porém, na Cosinox Centro e Ser-
viços de Aço Ltda., duas reuniões já
foram marcadas com o Sindicato e os
representantes da empresa não com-
pareceram.

NOVOS PPR´S
assembleia realizada, e agora as ne-
gociações terão continuidade.

Já as empresas Navetherm Equi-
pamentos Industriais Ltda. e Agritech
Lavrale S/A Maquinário Agrícola e
Componentes tiveram a aprovação
dos trabalhadores quanto à proposta
oferecida.

Na Tupre Usinagem de Precisão
Ltda., as negociações sobre o tema

DIRETOR WILHES VISITA INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS E
QUER TRAZER PROJETO PARA SALTO

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

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

DOA-SE: 04 filhotes de gato, sen-
do uma fêmea e três machos

Tratar com Flávio
Fone: (11) 9361-3073

Envie-nos seu anúncio
pelo e-mail:

contato@stimsalto.org.br

CLASSIFICADOS

Divulgação

CAMPCAMPCAMPCAMPCAMPANHA SALARIALANHA SALARIALANHA SALARIALANHA SALARIALANHA SALARIAL

Todos os metalúrgicos de Salto estão convidados para uma assembléia na pró-
xima sexta-feira, dia 15/07, às 16h em primeira convocação e às 18h em segunda
convocação na sede do Sindicato, para debater e votar a pauta de reivindicações
da categoria para a campanha salarial deste ano. A data-base dos metalúrgicos da
CUT é 1º de setembro.

Pauta:

a) Leitura, discussão e deliberação sobre Ata da Assembléia geral anterior;

b) Aprovação de pauta de reinvidicações da campanha Salarial 2011 (cláusu-
las de natureza social e econômica), que será encaminhada a Entidade Sindical
Econômica; Autopeças, porcas e parafusos; grupo 2; grupo XIX-III-8, grupo XIX-III-
10; Fundição e Estamparia para a próxima data base da categoria metalúrgica;

c) Discussão e deliberação quanto taxa contratual/ negocial;

d) Autorização para diretoria celebrar, e ou Acordo, e/ou, bem como instaurar
Dissídio Coletivo;

e) Outros assuntos de interesse da categoria.
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DIRETORES PARTICIPAM DE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E
REUNIÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

A advogada do Departamento
Sindical (Desin) da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo
(FIESP), Helena Pedrini Leate, afir-
mou que o Brasil é o quarto país em
acidentes fatais em fábricas, com 83
acidentes de trabalho a cada hora e
quatro mortes por dia.

A informação foi divulgada duran-
te o seminário “A Nova Norma
Regulamentadora (NR) 12 – máquinas
e equipamentos”, que reuniu enge-
nheiros e técnicos de segurança do
trabalho, além de representantes de
sindicatos patronais.

O encontro esclareceu a norma
reformulada e aprovada pela Portaria
197 em dezembro de 2010, que tem
como objetivo principal reduzir aciden-
tes típicos que envolvem operadores
e maquinários de fábrica e prevenir
doenças ocupacionais, bem como
oferecer informações sobre práticas
eficientes de segurança do trabalho.

SEMINÁRIO DIVULGA QUE
BRASIL É O 4º PAÍS EM

ACIDENTES FATAIS NAS
EMPRESAS

O Sindicato já enviou ofício à
empresa para que ela se pronuncie
em relação ao PPR, porém a mesma
informa que não tem condições de
negociar esse assunto, desculpa uti-
lizada com frequência.

:: REBASAN

SAÚDE
CIDADE AINDA SOFRE COM A

DENGUE

 Nem o clima frio desta época do
ano tem afastado o mosquito da den-
gue. Por isso, o número de casos
registrados ainda preocupa, e muito,
o município de Salto e toda a região.

De acordo com a Secretaria da
Saúde, os dados atualizados da do-
ença em nosso município divulgam
que no total 254 casos já foram notifi-
cados, sendo 147 negativos e 05 com
sorologia em andamento.

Dos casos positivos, 16 foram
importados de outras cidades, princi-
palmente Itu, Natal, Guarujá e Mato
Grosso.

Já os casos com origem em Sal-
to, os chamados autóctones, tiveram
maior incidência nos seguintes bair-
ros: Jardim Saltense (15); Jardim São
João (11); Cecap (11), Jardim Santa
Cruz (10).

No dia 14 de junho, na cidade de
Botucatu, aconteceu a 1ª reunião do
Núcleo Regional IV dos Direitos da
Pessoa com Deficiência do Estado
de São Paulo.

Na ocasião, Irani Branco Louren-
ço, da própria cidade, assumiu a pre-
sidência do Núcleo, antes dirigida
pelo nosso diretor Valter Luiz, que
deseja à nova direção sucesso e sa-
bedoria nessa dura, porém gratifican-
te jornada!

Sr. Valter, responsável pela Secre-
taria de Inclusão Social do nosso Sin-
dicato, participou também, ao lado
dos diretores Magailda Silva Pereira
e Wilhes Gomes da Silva, no último
dia 02 de julho, da 3ª Conferência
Municipal de Saúde, realizada pela
Prefeitura da Estância Turística de
Salto, por intermédio da Secretaria da
Saúde.

Neste ano, o evento trouxe o tema
“Todos usam o SUS! SUS na
seguridade social, política pública,
patrimônio do povo brasileiro” e o prin-
cipal objetivo do mesmo foi permitir à

população, uma reflexão sobre as
políticas públicas de saúde, a elabo-
ração de diretrizes e a recomendação
dessas aos gestores do SUS em to-
das as esferas governamentais.

A Conferência, que contou com o
apoio do Laboratório Clínico Trianá-

SINDICATO PRESENTE NO VII CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DE SALTO,
QUE POSSUI COMO TEMA A “DIVERSIDADE”

lises, foi realizada durante todo o dia,
no CEC – Centro de Educação e Cul-
tura Anselmo Duarte e contou com a
presença de diversas autoridades da
cidade, e de toda a região.

Além disso, durante o evento, di-
versos palestrantes abordaram dife-
rentes eixos de debate sobre o tema.
Foram eles: Dr. Sérgio Fernando
Rodrigues Zanetta, diretor de
Filantropia do Hospital Sírio-Libanês;
José Marcos de Oliveira, membro do
Conselho Nacional de Saúde e Dr.
José Carlos Servi lha, médico
cardiologista e idealizador das Clíni-
cas de Saúde/UBS em Salto.

Após as apresentações foi aber-
to um espaço para debate e forma-
dos grupos de trabalhos. Tais grupos
formularam propostas que foram
apresentadas e aprovadas em sua
totalidade, para a elaboração do Re-
latório Final da Conferência. Na oca-
sião também foram eleitos os Dele-
gados para a Etapa Estadual, dentre
os quais nosso diretor Valter, que foi
novamente o escolhido para repre-
sentar os usuários do SUS.

Na foto estão Valter Luiz e Magdalena Padreca de Salto

Esta empresa também está fugin-
do do PPR. Duas reuniões já foram
feitas e nada ficou acertado.

:: MMS MULTI AÇO

Pitbul fica valente e vai se meter
na area produtiva e chama pra briga,
mexer com a finança  é uma coisa,
mas usinagem vc tem que conhecer.

Fica na sua area e não se mete
onde não conhece...

:: QC

O PPR é um direito do trabalhador,
portanto vamos ficar atentos!

PRÊMIO CÂMARA DE MEIO AMBIENTE

Neste ano, o
tema do Prêmio Câ-
mara de Meio Ambi-
ente de Salto foi “O
Planeta mostra sinais
de desgaste”.

O concurso, que
já está na
21ª edição e recebeu
mais de 700 trabalhos
nas categorias ofere-
cidas, premiou os ven-

cedores de 2011 na noite da última
terça-feira, dia 29 de junho.

Na solenidade também foi entre-
gue pelo Legislativo o Prêmio Câma-
ra Especial de Meio Ambiente 2011,
que anualmente é feita a uma empre-
sa, entidade ou pessoa de Salto, que
vem se destacando no apoio ou exe-
cução de projetos ambientais. Este
ano o escolhido foi o artesão Marcílio
Contelli, que realiza um trabalho com
jornais e papelão na cidade.

O diretor e responsável pela Se-
cretaria de Inclusão Social do nosso
Sindicato, Valter Luiz, participa entre
os dias 6 e 8 de julho, do VII Congres-
so de Educação de Salto, realizado
através da Secretaria da Educação
do município.

Neste ano, o evento traz o tema
“Diversidade”, com o objetivo de sen-
sibilizar a ação pedagógica para o
seu potencial reflexivo de acolher a
todos e fomentar a integração.

Na abertura do encontro, o gran-
de público presente, composto por
profissionais de mais de 20 cidades
da região, se emocionou e recebeu
muitas novidades. Uma delas foi o lan-
çamento de um portal digital da Se-

cretaria, denominado Educ@salto.
Os dois palestrantes que se apre-

sentaram no primeiro dia, Prof. Dr.
Clóvis de Barros Filho e o Prof. Dr.
Pedro Demo, também atraíram a
atenção de todos. Na ocasião, ambos
enfatizaram a importância do cidadão
crítico, bem como da escola que en-
contra na diversidade, o caminho
para o crescimento e enriquecimento
da sociedade.

Ainda no primeiro dia do Con-
gresso, educadoras da rede munici-
pal de ensino  fizeram relatos de prá-
ticas de sucesso e crianças partici-
pantes de projetos extracurriculares
exibiram diversas apresentações cul-
turais.

Divulgação
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O Sindicato dos Metalúrgicos de Salto está presente em mais
uma rede social: o site de relacionamento Facebook.

Para acessar a página, basta o internauta se cadastrar ou
fazer o login, no caso dos já cadastrados, e digitar o endereço
facebook.com/  sindicatometalurgicosdesalto.

Em sua página, o Sindicato faz a atualização periódica dos
principais acontecimentos, bem como um resumo das notícias
publicadas em seu informativo quinzenal.

O principal objetivo é abrir mais um espaço de diálogo com a
população e fazer contato com um maior número de pessoas,
para assim, divulgar todas as ações realizadas e planejadas.

Participe! Adicione o Sindicato no seu Facebook!

As tarifas dos pedágios no esta-
do de São Paulo novamente subiram
no último dia 01 de julho. Em alguns
casos o reajuste chegou a 9,77%, se-
gundo cálculos feitos por empresári-
os do setor.

“O aumento obedece aos índices
dos contratos de concessão assina-
dos com o governo do Estado, porém,
o cálculo final de cada praça não é
feito apenas aplicando o índice de
reajuste ao valor vigente. A Agência
Reguladora dos Serviços de Trans-
portes de São Paulo (Artesp) ainda
faz as contas, levando em considera-
ção também o tipo de pista (se é
duplicada ou simples, por exemplo) e
a extensão percorrida. O arredon-
damento é então, definido pelo gover-
no do Estado”.

Mediante isso, a bancada de
Oposição do Partido dos Trabalhado-
res (PT) na Assembleia Legislativa
está lutando para instalar uma CPI

(Comissão Parlamentar de Inquérito)
para investigar os aumentos abu-
sivos. Para se ter uma ideia, o viajan-
te poderá pagar até R$ 20,10 na ro-
dovia dos Imigrantes, sendo eu atual-
mente o valor pago já é exagerado:
R$ 18,50.

Sendo assim, o deputado estadu-
al Carlos Grana afirma que faltam
apenas duas assinaturas para que se
possa iniciar um processo
investigativo sobre os pedágios nas
estradas paulistas.

Durante a sua campanha, Geral-
do Alckmin prometeu rever os critéri-
os de reajustes de tarifas nas conces-
sões de auto-estradas paulistas, o
que não aconteceu.

Atualmente a tarifa de São Paulo
é considerada uma das mais caras do
mundo e, segundo dados do
pedagiômetro, o estado já arrecadou
R$ 2.857 bilhões em tarifas de pedá-
gios até o dia 29 de junho.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva foi um dos ganhadores do
World Food Prize 2011, criado em
1986.

Seu nome foi divulgado no último
dia 21 de junho, em Washington, ca-
pital dos Estados Unidos.

Lula foi um dos escolhidos pelo
fato de que o Brasil, graças à contri-
buição que deu ao país durante sua
atuação como presidente, deve aten-
der a meta de reduzir a pobreza pela
metade até 2015, um dos objetivos do
Milênio da Organização das Nações

Unidas (ONU).
Logo depois da premiação, no

dia 27, Luiz Inácio também foi nome-
ado pela atual Presidente da Repú-
blica, Dilma Rousseff, como chefe da
missão especial do governo brasilei-
ro na Assembleia Geral da União Afri-
cana.

O encontro da União Africana
ocorreu na Guiné Equatorial entre os
dias 28 de junho e 01 de julho e teve
como tema central o Empoderamento
da Juventude para o Desenvolvimen-
to Sustentável.

LULA GANHA PRÊMIO E
É NOMEADO POR DILMA PARA
REPRESENTAR O BRASIL NA

ASSEMBLEIA GERAL DA
UNIÃO AFRICANA

TARIFAS VOLTAM A SUBIR E BANCADA DO PT
QUER INSTALAR CPI PARA INVESTIGAR OS

AUMENTOS ABUSIVOS

METALÚRGICO
PERDE BRAÇO

O metalúrgico Renato Orlando
Mainardes, 35 anos, foi vítima de um
acidente de trabalho, na metalúrgica
Iperfor, instalada em Iperó, cidade vi-
zinha a Sorocaba.

O trabalhador perdeu parte do
braço esquerdo e a ponta do polegar
da mão direita.

Renato forjava uma engrenagem
quando um calço usado no serviço ca-
iu, bateu no pedal e acionou o ‘marte-
lo' da máquina.

O Sindicato dos Metalúrgicos - a-
través do sindicalista integrante do
Comitê Sindical de Empresa (CSE)
na Iperfor - acompanha o caso.

TRABALHADORES ATLETAS DE SALTO
DISPUTAM JOGOS

REGIONAIS DE ITAPETININGA
Atletas saltenses de diversas

empresas da cidade participam dos
55º Jogos Regionais da 8ª Região
Esportiva do Estado de São Paulo,
que são realizados de 05 a 16 de ju-
lho, na cidade de Itapetininga.

No total, a delegação saltense
conta com quase 270 pessoas entre
atletas, dirigentes e equipe de apoio,
e está alojada na Escola Estadu-
al “Profª. Ernestina Loureiro Miran-
da.

Já no dia 23 de junho, a equipe
saltense de basquetebol masculino
até 21 anos participou dos Jogos,
com uma importante disputa.

De forma geral, as modalidades
disputadas pelos atletas saltenses
são: atletismo masculino e feminino –

categoria livre; basquetebol masculi-
no – categoria até 21 anos; bocha
masculino - categoria livre; capoeira
masculina e feminina – categoria li-
vre; ciclismo masculino e feminino –
categoria livre; futebol masculino –
categoria até 21 anos; futsal masculi-
no – categoria até 21 anos; ginástica
artística – categoria livre; handebol
masculino e feminino – até 21 anos;
judô masculino – categoria livre;
karatê masculino e feminino – cate-
goria livre; malha masculina – catego-
ria livre; natação masculina e femini-
na – categoria livre; taekwondo mas-
culino e feminino – categoria livre; tê-
nis de mesa masculino – categoria até
21 anos; voleibol feminino – catego-
ria até 21 anos.

AVISO:
OLIMPÍADAS DOS
TRABALHADORES

Acompanhe os desempenhos das empresas saltenses nessa
competição! Acesse: www.stimsalto.org.br e fique por dentro dos

últimos resultados!
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