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Entre os dias 16 e 18 de junho, o
Sindicato de Salto ofereceu um Curso de Formação aos seus novos dirigentes, ou seja, aos novos diretores
eleitos para o mandado 2011/2015.
O curso foi realizado pela Secretaria de Formação da FEM-CUT/
SP e aconteceu na própria sede do
Sindicato.
O principal objetivo da atividade
foi iniciar o processo de capacitação
dos novos dirigentes, para que os
mesmos tenham uma visão ainda

mais ampla sobre as ações e responsabilidades do sindicato, bem como
da função que agora desenvolvem. “O
saber não ocupa espaço. Pode ser
que o que aprendemos hoje não seja
útil agora, mas com certeza será um
dia. Para um dirigente sindical essa
formação é muito importante no diaa-dia, ao responder as dúvidas dos
trabalhadores e principalmente nas
negociações. A partir do momento
que você se capacita e conhece mais,
você passa a ter uma intervenção

MINHA CASA, MINHA VIDA
No último dia 02 de junho, o Sindicato novamente sediou a entrega de
diversas chaves do projeto Minha
Casa Minha Vida.

melhor e consegue fundamentar melhor as coisas. Costumo dizer que
quem não se qualifica, não avança”,
enfatizou Luiz Carlos da Silva Dias,
responsável pela aplicação do curso.
Durante a formação, os participantes conheceram mais sobre a origem e a concepção sindical, trocaram
experiências e reflexões, assistiram a
vídeos e fizeram diversas atividades
sobre negociações. “A ideia é que fa-

çamos futuramente outros módulos
para complementarmos ainda mais
esses conhecimentos e auxiliarmos
aos dirigentes. A nossa meta é promover esse curso em todos os 13 sindicatos filiados”, completou Luiz.
No papel de dirigentes, os novos
diretores sindicais terão como principais responsabilidades promover a
participação, a organização, a educação e a mobilização.

VEM AÍ: DIA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO!

O evento, promovido pela Construtora Rio Branco, reuniu um grande
número de famílias, autoridades e
imprensa local.
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Todos os ramos filiados à CUT
realizarão, no próximo dia 6 de julho,
uma mobilização nacional.
O objetivo do ato é marcar o lançamento da Campanha Salarial das

categorias cutistas no segundo semestre, e lutar pela defesa de temas
de interesse dos trabalhadores, como
alimentação, educação e questões
trabalhistas e sindicais.

PÁGINA 04

PÁGINA 03
INFORMÁTICA ABRE INSCRIÇÕES
O mercado de trabalho não é mais o mesmo e as pessoas que nele
estão ou que para ele vão, precisam de atualização constante.

GINÁSTICA
Aulas de ginástica do Sindicato atraem grande número de pessoas,
mesmo no frio.

PÁGINA 02

PÁGINA 02

ACESSE: WWW.STIMSALTO.ORG..BR
ed01.p65

1

22/06/2011, 16:21

A IMPORTÂNCIA DA
FORMAÇÃO PARA OS
DIRIGENTES
A formação e capacitação sindical é importante não somente para os
dirigentes que estão iniciando nesse
mandato, mas também para todos
nós do movimento, fazendo com que
reavaliemos os nossos conceitos e
visualizemos novos caminhos.
Acima de tudo, a formação é importante para adquirimos mais conhecimento e assim sermos mais críticos
em relação a tudo o que nos cerca.
Nos meios de comunicações atuais, por exemplo, como internet, televisão, rádio, jornais e toda mídia em
geral, muitas informações são jorradas em tempo curto e, por isso, devemos estar preparados para recebêlas e filtrá-las, extraindo somente
aquilo que realmente traz benefício
para a classe trabalhadora e também
para a sociedade. Devemos deixar
de lado aquelas notícias que tentam
nos emburrar, nos convencendo a
acreditar em uma linha de raciocínio
que favorece somente a minoria, ou
seja, o poder capitalista. Não podemos esquecer que no Brasil, por interesse do regime que engessa a sociedade, os velhos são descartados,
bem como os moradores de rua e as
crianças, dando lugar ao racismo e
assumindo a posição errônea de que
essa população não produz e não
consome o suficiente.
Temos que crer e acreditar que
devemos lutar para ter uma distribuição de renda mais justa, não caindo
mais no slogan de que os brasileiros
são pacíficos e acomodados! Temos
que lutar pelos nossos direitos, tais
como moradia, saúde, segurança,
escola e um salário mais justo, não só
para os que estão na ativa, mas também para os que já se aposentaram!
Para todo este quadro mudar, temos que começar a avaliar nossa fatia, ou seja, aquilo que ganhamos no
trabalho. Temos que ter consciência
de que, em grosso modo, nós ficamos com somente 16% daquilo que
produzimos, enquanto o restante fica
com o patrão. Ou seja, se trabalhamos
220 horas/mês, a nossa parte equivale
somente 35,2 horas, enquanto ao patrão sobra 184,8 horas. Muitos agora
podem estar pensando: “mas a empresa paga imposto”. Mas nós também os pagamos e são muitos: INSS,
IR, Convênio Médico, IPVA, pedágio
e por aí afora. Então, meus companheiros e companheiras, temos que
procurar equilibrar e ajustar esta balança e isso só acontece quando adquirimos conhecimento e formação.
Não dá mais para suportar tanta
gente passando necessidades e sofrendo! No Brasil tem que haver uma
política mais justa e os patrões precisam ser menos gananciosos.
Paz e Bem!!!
Aparecido Duarte/ Secret. formação

GINÁSTICA CONTINUA A TODO O VAPOR NO
SINDICATO
Nem o inverno esfria o ânimo dos alunos
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Nem mesmo a temperatura baixa das últimas semanas tem espantado a grande quantidade de alunos
que participam da ginástica, oferecida na sede do Sindicato.
As aulas acontecem durante a
semana, no período da manhã, e são

O principal objetivo não é somente auxiliar na solução de problemas
de saúde diversos, como acima de
tudo, contribuir para a prevenção dos
mesmos e para a integração na sociedade, garantindo uma vida mais feliz.

INFORMÁTICA ABRE
INSCRIÇÕES
O mercado de trabalho não é
mais o mesmo e as pessoas que nele
estão ou que para ele vão, precisam
de atualização constante. Uma delas
é a Informática.
Tal conhecimento é uma das principais habilidades exigidas dos trabalhadores e uma das características
que mais diferencia os candidatos a
novos empregos.
Além de ser imprescindível profissionalmente, a Informática também
já é necessária no dia-a-dia, como por
exemplo, para a comunicação entre
pessoas de diferentes localidades,
envio e recebimento de mensagens,

pesquisas escolares, pagamentos,
dentre diversas outras funções.
Pensando em tudo isso, e sempre com o principal objetivo de propiciar uma melhor capacitação aos trabalhadores, o Sindicato oferece cursos de Informática gratuitos e abertos
a toda a população.
Um deles, o de Noções Básicas,
destinado aos iniciantes na área, estará com inscrições abertas no período de 04 a 08 de julho.
O início das aulas está previsto
para o dia 14 do mesmo mês.
Fique atento e inscreva-se! Não
fique para trás!

NOVOS PPR´S

Nas últimas semanas novas definições sobre PPR – Programa de
Participação nos Resultados foram
alcançadas, através de reuniões e assembleias entre diversas empresas
saltenses e o Sindicato dos Metalúrgicos de Salto.

Na Delta Star Conectores Elétricos Ltda., após o valor oferecido ser
rejeitado pelos trabalhadores, o Sindicato agora espera que a empresa informe um novo valor ao diretor sindical da base.
Outra rejeição, de forma unânime,
também aconteceu na Agritech Lavrale S/A Maquinário Agrícola e Componentes. No momento o Sindicato aguarda um novo agendamento por
parte da empresa, e uma assembleia
será feita para explicar a situação aos
trabalhadores.
Na empresa Navetherm Equipa-

mentos Industriais Ltda. uma nova reunião sobre o assunto já está marcada,
assim como na Tupre Usinagem de
Precisão Ltda., onde será realizada
uma nova assembleia com os trabalhadores..
Já na Nagel/Pittler, a negociação
resultou na antecipação do pagamento, e o fechamento do acordo está previsto para o mês de outubro.
No que diz respeito a cargos e
salários, as negociações estão bem
adiantadas na empresa ITT Brasil
Equipamentos para Bombeamento e
Tratamento de água e Efluentes Ltda.

DIRETOR PARTICIPA DE IMPORTANTE REUNIÃO DA
SECRETARIA DA JUVENTUDE
DA FEM/CUT
O diretor do Sindicato dos Metalúrgicos, Flávio Dionísio (foto), marcou
presença em uma importante reunião
da Secretaria da Juventude da FEM/
CUT, no último dia 01 de junho.
O encontro reuniu jovens dirigentes das cidades de Salto, Itu, Sorocaba, ABC, Itaquaquecetuba e Pindamonhangaba e foi realizado na sede
da Federação, em São Bernardo do
Campo.
Na ocasião, foram debatidos temas diversos de interesse da juventude metalúrgica e divulgadas as atividades que estão sendo promovidas
nos Sindicatos, com o objetivo de envolver e valorizar os jovens no movi-

CURSO
PROFISSIONAL
Estão abertas as inscrições para
os cursos "Práticas de Departamento de Pessoal" e "Logística", realizados no Sindicato dos Metalúrgicos de
Salto.
Os interessados devem procurar
por Valter, através do telefone
(11) 4602-7600, ou se encaminharem
diretamente à sede da entidade, localizada na Rua Antonio Vendramini, 258, próxima à Rodoviária.
O início das aulas será dia
16 de julho.
Participe!

ministradas pela professora Hellen
Conral.
Aproximadamente 100 pessoas,
em sua maioria mulheres acima dos
40 anos, participam da atividade, que
é disponibilizada gratuitamente a toda
a população saltense.

mento.
Datas importantes como a Plenária Estadual da Juventude da CUT/SP,
prevista para o dia 23 de agosto, e a
Plenária Nacional, marcada para 03
de outubro, também foram informadas. Outro ponto de destaque da reunião foi a Pesquisa “Perfil da Juventude da CUT-SP”. O novo estudo, que
está em fase de coleta de dados,
será de suma importância para um diagnóstico geral sobre a população
jovem, já que mostrará por quem ela
é formada, no estado de São Paulo,
bem como quais as opiniões de quem
dela faz parte, sobre o sindicalismo,
a política e o mercado de trabalho.
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SINDICATO SEDIA NOVA ENTREGA DE CHAVES DO PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA
Após a entrega das chaves, esperada com muita alegria pelos trabalhadores, houve uma confraternização no local.
O Programa Minha Casa Minha
Vida é do Governo Federal e funciona em parceria com estados, municípios, empresas e movimentos sociais, todos voltados à construção de
novas moradias para a população.
Em Salto, a ideia só se tornou
possível, graças ao empenho e trabalho do sindicalista metalúrgico Valdenir de Souza Leandro.

:: AUDILAB
A Audilab não sai do lugar. O desânimo é geral, pois todas as ações
já foram tomadas e a empresa, intransigente, persiste nos mesmos erros,
não avançando em nada: pagamentos e horas extras atrasadas, encargos não pagos, problemas internos de
relacionamentos, organizações e espaços físicos. Enfim, qual será seu
futuro?

Ao lado, autoridades e representantes do
Sindicato e da Construtura Rio Branco,
em cerimônia para entrega das chaves.
Abaixo, o grande público que
compareceu para a retirada.
Créditos: KR Comunicação

CANAL DIRETO COM
O MINISTÉRIO DO
TRABALHO

No último dia 02 de junho, o Sindicato novamente sediou a entrega de
diversas chaves do projeto Minha
Casa Minha Vida.
O evento, organizado pelo Comitê Sindical, Caixa Econômica Federal e Construtora Rio Branco, com o
apoio do Sindicato dos Metalúrgicos
de Salto, reuniu um grande número de
famílias, autoridades e imprensa local.
Na ocasião foram entregues mais
44 casas, totalizando 180 moradias
e mais 31 com previsão de assinatura de contrato, todas elas a serem
construídas no Residencial Madre
Paulina.

A partir de agora, o Ministério do
Trabalho e Emprego/TEM oferece aos
cidadãos uma Central de Atendimento, gratuita, através do número 158. O
serviço está disponível de segunda a
sábado, das 7h às 19h, e atende
questões sobre legislação trabalhista, seguro-desemprego e abono salarial, além de todos os programas
sociais, ouvidoria e ações desenvolvidas pelo MTE.

MEIO AMBIENTE
DIRETOR PARTICIPA DO I INTERCONSELHOS DE SALTO
Créditos: KR Comunicação

O diretor da Secretaria de Inclusão Social do Sindicato, Valter Luiz,
participou no dia 30 de maio, do I
Interconselhos.
O evento, realizado pela Secretaria da Educação de Salto, no CEC
– Centro de Educação e Cultura de
Salto, trouxe o tema “Mobilizar e Participar: Experiências de Conselhos de
Escola”, e teve como principal objeti-

vo apresentar, por meio de depoimentos, a realidade de diversos Conselhos Escolares de Salto e região, possibilitando troca de experiências, parcerias e melhorias.
No local esteve presente um público formado por diversas autoridades, familiares, educadores e integrantes de diferentes segmentos da
sociedade, com destaque especial

para Paulo Sérgio Marcelino, representando os Conselhos de Escola da
cidade de Osasco, e Nancy Paiva,
representante do CRECE – Conselho
dos Representantes dos Conselhos
de Escola, de São Paulo, que ofereceram seus depoimentos sobre o assunto.
Na oportunidade, Valter falou
sobre a importância da inclusão nos
Conselhos de Escola e apresentou
dúvidas pertinentes sobre o assunto.
Enquanto o debate acontecia, os
alunos presentes se ausentaram para
participarem de algumas atividades
práticas, e posteriormente também
compartilharam com o público, a participação e expectativas na escola
onde estudam.
Ao finalizar a noite, Paulo Sérgio,
de Osasco, apresentou a sugestão da
criação, em 2012, de um Fórum Estadual para o fortalecimento dos Conselhos. A ideia foi bem recebida por
todos os presentes e a cidade de
Salto ficou confirmada como sede do
evento.

SINDICATO ESTARÁ PRESENTE NO
VII CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DE SALTO
Neste ano, mais uma vez os diretores do Sindicato marcarão presença no Congresso de Educação de
Salto.
O evento, que será realizado
entre os dias 06 e 08 de julho, reunirá
uma série de palestras, oficinas e mini
cursos sobre o tema “Diversidade”, e
terá como objetivo sensibilizar a ação
pedagógica para o seu potencial reflexivo de acolher a todos e fomentar
a integração.
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EMPRESA DISTRIBUI SACOLAS
ECOLÓGICAS AOS
TRABALHADORES

Créditos: KR Comunicação

Com o objetivo de comemorar o
Mês do Meio Ambiente e
conscientizar seus colaboradores, a
Metalcoop – Cooperativa de Produção Industrial de Trabalhadores em
Conformação de Metais, está desenvolvendo uma série de ações durante
todo o mês de junho.
A principal delas ocorreu na última segunda-feira, dia 06, quando a
empresa distribuiu sacolas ecológicas aos seus trabalhadores, com o
objetivo de estimular a substituição
das sacolinhas de plástico, já que
esse material, ao ser jogado na natureza, demora cerca de 400 anos para
se decompor.
Tal ação por parte da empresa
coincide com a nova lei que será instaurada no município de Salto, a qual
proíbe o uso de sacolinhas e sacos
plásticos na cidade, tanto em estabelecimentos comerciais, como nos varejistas e nas empresas de prestação
de serviços em geral.
Outra ação que está sendo feita
pela Metalcoop no mês de junho é a
divulgação periódica, na intranet e nos
murais internos da empresa, de matérias explicativas sobre os cinco R’s:
Repensar, Recusar, Reduzir, Reutilizar
e Reciclar, ou seja, sobre as ações
fundamentais que se deve ter em relação ao meio ambiente.
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VEM AÍ: DIA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO!
Sindicatos filiados à CUT farão grande manifesto
no dia 6 de julho
Todos os ramos filiados à CUT
realizarão, no próximo dia 6 de julho,
uma mobilização nacional.
Desde maio, representantes da
CUT se reúnem com os companheiros de diversos movimentos sociais
que apoiaram a ideia e se incorporaram imediatamente ao processo de
mobilização e organização, para juntos elaborarem uma pauta unificada,
que marcasse a luta nessa data.
A partir daí, as reivindicações
estabelecidas foram: - Ganhos Reais
e Cláusulas Sociais nas Campanhas
Salariais do 2º Semestre; - Redução
da Jornada de Trabalho sem Redução de Salários; - Fim do Fator Previdenciário; - Combate à Precarização e à Terceirização; - Reforma Po-

lítica com Democratização do Estado;
- Reforma Tributária, desonerando a
classe trabalhadora; - Liberdade e
Autonomia Sindical; Fim do Imposto
Sindical, implantação da Contribuição
Negocial, Organização no Local de
Trabalho e Combate às Práticas Antissindicais.
Além disso, o objetivo do ato também é marcar o lançamento da Campanha Salarial das categorias cutistas
no segundo semestre.
As atividades no dia 6 de julho
deverão ocorrer nas capitais e em cidades prioritárias que serão definidas
pelas Executivas de cada Estado e
Distrito Federal, com panfletagens
nas praças, pontos de grande fluxo de
pessoas, escolas e fábricas

BANCO CENTRAL EXPLICA O QUE FAZER AO
RECEBER CÉDULAS MANCHADAS

SOROCABA:
EMPRESA PAGA R$ 1 MILHÃO
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A empresa Flextronics, considerada a maior empresa do mundo na
produção de componentes de Tecnologia da Informação, firmou um Termo
de Ajustamento de Conduta perante
o Ministério Público do Trabalho em
Sorocaba, através do qual se compromete a regularizar a contratação de
pessoas com deficiência e aprendizes, e encerrar os atos de assédio moral.
O acordo prevê a doação de
R$ 960 mil por danos morais causados aos trabalhadores, dos quais
R$ 144 mil serão usados na compra
de computadores e impressoras para

equipar órgãos públicos que atuam
em benefício dos trabalhadores, e os
outros R$ 816 mil serão pagos em
18 parcelas iguais a entidades beneficentes ou fundos apontados pelo Ministério Público.
As investigações contra a empresa se iniciaram após notícia de que o
acesso aos sanitários estava sendo
controlado pela chefia imediata, por
meio de ato vexatório. O assédio moral foi provado pelos procuradores,
que também identificaram irregularidades no cumprimento das cotas exigidas por lei para contratação de pessoas com deficiência e aprendizes.

ITU: MANIFESTO E APROVAÇÃO DE
GREVE

Depois dos inúmeros casos relatados por clientes bancários, sobre o
recebimento de notas manchadas em
caixas eletrônicos, o Banco Central
divulgou uma explicação sobre como
o cidadão deve agir em tais situações.
SAQUE: Quem sacar uma cédula manchada de rosa no caixa, em um
terminal de autoatendimento ou em
um terminal 24 horas, deve procurar
qualquer agência do banco, do qual é
correntista, e apresentar a nota
danificada, que será trocada imediatamente. A troca também deve ocorrer para os aposentados que não possuem conta bancária ou para os
beneficiários do bolsa família que não
têm vínculo com qualquer instituição.
Nesses casos, ao receber o dinheiro
rosa, a pessoa deve procurar qualquer
agência onde sacou o dinheiro para
fazer a troca.

B.O: Os bancos têm os registros
de saques efetuados, inclusive nos
caixas eletrônicos. Dessa forma, o cidadão não precisa apresentar extrato da conta-corrente para solicitar a
substituição do dinheiro, nem fazer um
boletim de ocorrência. A regulamentação do BC e do CMN (Conselho
Monetário Nacional) sobre o assunto,
ressalta que os bancos são responsáveis pelas cédulas disponibilizadas
em terminais eletrônicos.
FIQUE DE OLHO! Caso o cidadão receba cédula manchada em outras circunstâncias, a orientação é
para que procure qualquer agência
bancária e entregue a cédula. O banco anotará os dados do portador
(nome, endereço, CPF ou CNPJ) e
enviará a nota para análise. Se ficar
comprovado que a mancha não foi
provocada por mecanismo antifurto, o
cidadão será ressarcido.

Os trabalhadores da Huzicromo
realizaram, no último dia 7 de junho,
uma paralisação em defesa de melhores condições de trabalho. As principais reivindicações foram correção
na Tabela de Cargos e Salários, pagamento da Participação nos Lucros
e Resultados (PLR) 2011, regularização do pagamento de salários e fornecimento de uniforme.

Também em Itu, cerca de 1200
trabalhadores da Mabe entraram em
estado de greve, para exigir que a
empresa responda as pautas de reivindicações entregue pelo Sindicato,
a qual solicita a abertura de discussões sobre diversos assuntos, dentre
eles pagamento de PPR, criação de
estrutura de cargos e salários, dentre
outros. A greve já foi finalizada.

ANIVERSÁRIO DE SALTO
Neste mês de junho, Salto completa 313 anos. Por isso, a cidade está em
ritmo de festa, com diversas atrações.
Confira o que ainda acontecerá:

Dia 22 – quarta-feira: 20h
Abertura da Festa Ítalo Saltense
Local: Praça XV de Novembro (a festa se estenderá até o dia 26)

Dia 24 – sexta-feira: 19h
Entrega da revitalização do Largo São João - cerimônia e
apresentações artísticas do Conservatório Maestro
Henrique Castellari

Dia 26 – Domingo: 10h
Jogo Amistoso Beneficente de Futebol – veteranos do Master do
Santos F.C. X FACC Salto
Local: Estádio Municipal Amadeu Mosca
Ingresso: um quilo de alimento não perecível

O SINDICATO PARABENIZA A TODOS!

Dia 28 – terça-feira: 18h
Inauguração da Clínica Salto-Saúde Bela Vista
Local: Rua Emílio Ribas, esquina com Rua Roberto Simonsen

Dia 29 – quarta-feira: 18h
Inauguração da quadra poliesportiva coberta do
CEMUS IX - Profª. Maria de Lourdes Guarda
Local: Rua Henrique Dias, 391 - Jardim Monte Pascoal

João Batista
de Carvalho
23 de junho

Dia 30 – quinta-feira - 19h30
Entrega das obras de recuperação da Barra e da
Sala Giuseppe Verdi - visita ao Beco da Memória pela comitiva de
autoridades e cerimônia junto ao Museu da Cidade – (A Sala Giuseppe
Verdi estará aberta à visitação pública até o dia 10 de julho,
das 09h00 às 16h30).
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