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NOVO CONVÊNIO ESPORTES

Sindicato fecha novo convênio com desconto especial para os
associados

Olimpíada do Trabalhador Saltense tem início e conta com a
participação de diversas empresas

PÁGINA 02 PÁGINA 04

Novas assembleias de PPR –
Programa de Participação nos Resul-
tados foram feitas pelo Sindicato nas
últimas semanas, em diversas empre-
sas metalúrgicas da cidade.

Em cada edição deste jornal, di-

vulgamos a você, trabalhador, esses
resultados atualizados.

Desta vez, as assembleias acon-
teceram na Kanjiko do Brasil Indústria
Automotiva Ltda.;  Thermoid S/A Ma-
teriais de Fricção , Audilab Indústria

O evento aconteceu no dia 04 de
maio, às 18h30, na sede da entidade,
e contou com a participação dos di-
retores Rosemilda da Silva Pereira,
Valter Luiz e Agenor Aparecido da Sil-
va, além do presidente Alexandro
Garcia Ribeiro, que mais uma vez pa-
rabenizaram os estudantes pela con-
quista e ressaltaram a importância do
conhecimento no mercado de traba-
lho e da ação do Sindicato na socie-
dade.

“Parabenizo a todos vocês que
chegaram até aqui, porque é preci-
so resistência. Muitos começam es-
se curso e em pouco tempo o aban-
donam, mas depois percebem que
lá fora no mercado, as coisas são difí-
ceis. Além disso, embora o curso se-
ja gratuito, é importante ressaltar que
o Sindicato tem um custo eleva-
do para cada aluno. Sempre digo tam-
bém que quem aprende, conhece
e cria um mundo diferente, e esse
é nosso maior objetivo: estarmos jun-
tos à sociedade, auxiliando na exis-
tência de um mundo sempre melhor.
Deixo aqui também o convite para
vocês retornarem à essa nossa casa
sempre que quiserem, e o pedido

para que divulguem esse nosso tra-
balho”, disse o presidente Alexan-
dro.

O curso de Informática é ofereci-
do gratuitamente pelo Sindicato, para
associados e toda a comunidade
saltense, sem restrição de idade. O
principal propósito é o de atuar de for-
ma cidadã, auxiliando os alunos a se
inserirem no mercado de trabalho ou
conquistarem melhores cargos e sa-
lários, em um ambiente profissional
cada vez mais exigente.

As aulas ocorrem três vezes por
semana e se dividem em dois seg-
mentos, sendo  um de Noções Bási-
cas, voltado às pessoas que não pos-
suem nenhum conhecimento na área,
e outro de Formação, voltado àque-
les que desejam aprimorar a utiliza-
ção da informática, principalmente
para o trabalho. Elas acontecem na
sede da entidade, em um prédio com
ampla infra-estrutura, em laboratório
aconchegante e climatizado. Além
disso, os alunos contam com a orien-
tação de um professor especializado
na função.

Recentemente, uma nova turma
deu início ao curso.

e Comércio de Alto Falante Ltda.;
Niquelbrás Galvanoplastia Ltda. e
Inferteq Indústria e Comércio de Eti-
quetas Ltda, com aprovação da pro-
posta, por parte dos trabalhadores,
em todas elas.

Já na empresa Agritech Lavra-
le S/A Maquinário Agrícola e Com-
ponentes, novas reuniões estão sen-
do realizadas e discutidas para  um
posterior agendamento de assem-
bleia.

Diretores presentes em grande número na assembleia de PPR da empresa Thermoid

“O curso foi muito útil porque eu tenho o computador em
casa e nem sabia mexer em nada. Agora eu já consigo saber
o que meu filho está acessando e ajudá-lo no que ele preci-
sar, bem como a meu marido”.

Jovelina Araújo de Oliveira, 40 anos

“Gostei muito do curso. O professor foi super exigente e
isso foi importante porque assim aprendemos ainda mais. O
curso está sendo muito útil. Eu fiz uma entrevista de empre-
go e percebi que estava muito desatualizada. Daí fiz o curso
e depois dele, usei o que aprendi na entrevista, fiz um teste e
deu tudo certo. Tenho certeza que se eu fizer novas entrevis-
tas, estarei bem preparada e segura agora. Minha filha
Stephani também fez o curso e gostou muito”.

Stella Ferreira Avelino, 32 anos

CONFIRA OS DEPOIMENTOS DE ALUNOS QUE
FIZERAM O CURSO
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“O conteúdo dos textos aqui divulgados reflete a opinião e ponto de vista do Sindicato dos Metalúrgicos de Salto”.

Atualmente é cada vez mais co-
mum as empresas e entidades assumi-
rem o papel do governo, seja ele muni-
cipal, estadual ou federal. Ou seja, agi-
rem no lugar de órgãos públicos, ofere-
cendo à população, oportunidades de
melhorias sociais.

Vemos isso nas diversas ações de
responsabilidade social e ambiental fei-
tas, em toda a parte do país, em diver-
sos segmentos, tais como oferta de
capacitação, plantio de árvores, doação
de alimentos, dentre outros.

Exemplo dessa situação são os
cursos de informática, oferecidos pelo
Sindicato dos Metalúrgicos de Salto aos
associados e a toda a população inte-
ressada, de forma totalmente gratuita.

Agindo assim, o Sindicato cumpre
com seu papel cidadão, fazendo com
que pessoas de diferentes idades te-
nham mais chances de inserção e evo-
lução no mercado de trabalho atual, que
é cada vez mais competitivo.

O que deve ficar claro, porém, é que
filantropia e responsabilidade social são
coisas diferentes. As duas são impor-
tantes, é claro, mas filantropia é algo
feito esporadicamente, sem obrigação
fixa. Já responsabilidade social é algo
feito de maneira permanente, para diver-
sos públicos (sejam eles funcionários,
comunidade etc.), com objetivos claros
e sendo, por isso, algo capaz de trans-
formar uma realidade.

É aí que o Sindicato se encaixa.
Seus cursos de Informática são ofere-
cidos há anos, de forma permanente e
já tradicional na cidade. E mais que
isso: através deles, a entidade conse-
gue transformar a realidade de muitas
pessoas.

Além desses cursos, diversas ou-
tras ações do Sindicato saltense tam-
bém podem ser citadas, tais como os
inúmeros trabalhos da Secretaria de In-
clusão Social e da Secretaria da Mulher,
que também possuem o principal obje-
tivo de conscientizar e oferecer ferra-
mentas para que os cidadãos sejam
cada vez mais integrados na socieda-
de, e que essa sociedade seja cada vez
mais igualitária.

A população, por sua vez, também
precisa apoiar tais iniciativas, participar
das mesmas e divulgá-las, para que
assim, elas tomem proporções ainda
maiores e beneficiem a muitos cida-
dãos.

Cada um, ao fazer sua parte, é ca-
paz de mudar e melhorar sempre!

O SINDICATO E SUA
ATUAÇÃO SOCIAL

NOVO CONVÊNIO
SINDICATO FECHA NOVO CONVÊNIO PARA ASSOCIADOS

CLASSIFICADOS

Das 17 capitais onde o DIEESE
realiza a Pesquisa Nacional da Ces-
ta Básica, 14 apresentaram queda de
preço no mês de abril: em três cida-
des a queda superou os 3%; em ou-
tras quatro, ficou entre 2% e 3%.

As maiores reduções ocorreram
em Salvador (-7,87%), Recife
(-3,69%) e Aracaju (-3,36%).

Por outro lado, três capitais regis-
traram aumento de preços: Porto Ale-

gre (+ 1,34%), Florianópolis (+ 0,91%)
e São Paulo (+ 0,35%). Nesta última,
a aquisição do conjunto de itens bá-
sicos custou R$ 268,52, o maior va-
lor entre as localidades pesquisadas,
já que em Porto Alegre o preço foi de
R$ 264,63, e em Vitória o montante
foi de R$ 256,12.

As cidades mais baratas foram
Aracaju (R$ 185,88), João Pessoa
(R$ 198,79) e Recife (R$ 202,03).

SINDICATO PRESENTE EM NOVA REDE SOCIAL

O Sindicato dos Metalúrgicos de
Salto está agora presente em mais
uma rede social: o site de relaciona-
mento Facebook.

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

Em sua página, o Sindicato fará
a atualização periódica dos principais

acontecimentos, bem como um resu-
mo das edições do seu informativo
quinzenal.

O principal objetivo é abrir mais
um espaço de diálogo com a popula-
ção e fazer contato com um maior nú-
mero de pessoas, para assim, divul-
gar todas as ações realizadas e pla-
nejadas.

Participe! Adicione o Sindicato
no seu Facebook!

Envie-nos seu anúncio pelo e-mail:
contato@stimsalto.org.br

Karina Camargo – jornalista

Vendo Moto - Hunter 2005 -
R$1.500,00

Falar com João
Fone: (11)9484-3804

Alugo: Casa na Praia - Gaivotas/
Itanhaém

Tratar com Toninho
Fone: (11) 9803-7573

Vendo: Vendo Moto Honda CG 125
FAN KS ano 2009, nova, 20 parcelas de
R$ 228,65.

Falar com Júnior
Fone: (11) 7191-0334

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

Tratar com Flávio
Fone: (11) 9361-3073

Máquina Fotográfica: Tenho inte-
resse em adquirir máquina fotográfica
Nikon, nova, D5000, bem como bateria
avulsa para esse modelo de equipamen-
to.

Enviar informações e preços no e-
mail contato@krcomunicacao.com.br

Vende-se Ford KA – 2001 - ótimo
estado, R$ 13.000,00,

Informações:  4022-2669/4028-
9751/ 6459-7862

PREÇO DA CESTA BÁSICA REGISTRA NOVA QUEDA EM ABRIL

SALÁRIO MÍNIMO
ADEQUADO

Com base no maior valor apura-
do para a cesta básica, e levando em
consideração o preceito constitucio-
nal que estabelece que o salário mí-
nimo deva suprir as despesas de um
trabalhador e sua família com alimen-
tação, moradia, saúde, educação,
vestuário, higiene, transporte, lazer e
previdência, o DIEESE estima men-
salmente o valor desse salário míni-
mo necessário.

Em abri l ,  ele foi calculado
em R$ 2.255,84, o que representa
4,14 vezes o mínimo em vigor, de
R$ 545,00.

Recentemente o Sindicato dos
Metalúrgicos de Salto fechou um novo
convênio, que já está à disposição de
todos os associados.

 Trata-se do A M F di Siervo - Dis-
tribuidora autorizada Nestlé, localiza-
do à rua Albuquerque Lins, 138, na
Vila Teixeira.

Através desse convênio, os asso-
ciados terão desconto de 10% nas

compras á vista ou nos cartões.
Além disso, o Sindicato oferece

outras inúmeras vantagens e preços
especiais em diversos segmentos,
tais como universidades, academias,
mecânicas, dentistas, óticas, clínicas
veterinárias etc.

A lista completa está disponível
na página da entidade, no endereço:
www.stimsalto.org.br



DIRETOR PARTICIPA DE SEMINÁRIO ESTADUAL

A Campanha de Sindicalização,
feita pela equipe da Secretaria de
Sindicalização, além de vários dire-
tores e funcionários do Sindicato, con-
tinua em diversas empresas saltenses
e prosseguirá de maneira permanen-
te durante todo o ano de 2011.

O objetivo é cadastrar novos só-
cios interessados, bem como tirar to-
das as dúvidas dos mesmos sobre as
iniciativas realizadas em prol da ca-

Até o momento, o número de pes-
soas contaminadas com conjuntivite
na cidade é alarmante.

A Secretaria da Saúde informou
que, no total, já foram registrados
2.742 casos no município (sem con-
firmação laboratorial) e, por isso, as
medidas de prevenção devem ser re-
dobradas neste momento.

No ano de 2001, o número de
pessoas com a doença foi de 1.369
casos confirmados, demonstrando o
grande aumento.

No caso da dengue, a realidade
não é diferente. Segundo boletim di-
vulgado pela Prefeitura da Estância
Turística de Salto, no dia 12 de maio,
já são 71 casos positivos e 37 com a
sorologia em andamento.

Do total dos casos positivos, 11
são importados de outras cidades,
tais como Itu/SP, Natal/RN e Guaru-
já/SP. Já os casos com origem na pró-
pria cidade, foram registrados com
maior freqüência nos bairros Cecap,
Jardim Santa Cruz, Jardim São João,
Jardim São Gabriel e Jardim Salten-
se.

EPIDEMIA DE DENGUE
E CONJUNTIVITE

CONTINUA EM SALTO

A presença de thinner na empre-
sa preocupa os trabalhadores!!! Nos
setores de pintura e brocas, voltaram
a utilizar esse forte produto, que cau-
sa irritações!!! A pergunta é..... por
quê???

:: NAGEL/PITTLER

MEIO AMBIENTE
Definido tema do XI Prêmio
Câmara de Meio Ambiente

O tema para o XI Prêmio Câma-
ra de Meio Ambiente em 2011 será
“O PLANETA MOSTRA SINAIS DE
DESGASTE”.

Os interessados já podem fazer
as inscrições na própria Câmara, até
o dia 13 de junho, das 13h às 147h, e
concorrer nas modalidades Desenho,
Cartaz, Texto Dissertativo e Fotogra-
fia. O regulamento completo do con-
curso, bem como a ficha de inscrição,
também podem ser retirados no local.

A solenidade de premiação acon-
tecerá no dia 28, quando também
será entregue o Prêmio Especial de
Meio Ambiente, feito anualmente.

PROSSEGUE A CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO NAS EMPRESAS
SALTENSES

tegoria.
Os resultados desta ação têm si-

do muito satisfatórios, com um bom
número de funcionários sindicaliza-
dos.

Durante a visita, as diretoras da
Secretaria da Mulher também entre-
gam às trabalhadores, um exemplar
da cartilha contra a violência, lançada
recentemente, além de um brinde es-
pecial a todos os novos associados.

SAIBA MAIS

O que é isso?: Sindicalizar-se significa acreditar no sindicato e fazer dele seu representante legal junto ao
patrão ou gestor público, entre outros fatores. O sindicato só é forte e conquista alguma coisa, quando representa
muita gente. Por isso, é importante que a entidade tenha muitos sindicalizados, o que garantirá sua representatividade
e a obtenção de maiores conquistas, dentre elas, campanhas salariais, planos de carreira, e PPR - Programa de
Participação nos Resultados dignos.

Como se sindicalizar?: Todos aqueles que entendem a importância de ter um sindicato forte para organizar os
trabalhadores a conquistar melhores salários, melhores atendimento à saúde, melhores condições de vida, etc., de-
vem se sindicalizar.

Só é sindicalizado aquele trabalhador que preencher uma ficha de filiação, tornando o Sindicato seu represen-
tante.

Que direitos tem o sindicalizado?: Cada Sindicato tem seu estatuto e cada estatuto define quais são seus
direitos e deveres.

São direitos dos sindicalizados do Sindicato dos Metalúrgicos de Salto: Participar com direito de voz e voto,
encaminhando sugestões e defendendo propostas em todas as instâncias do Sindicato; Usufruir de todos os benefí-
cios oferecidos pelo STIM SALTO; Manter-se informado sobre a vida e as atividades do Sindicato.

 São deveres dos sindicalizados do Sindicato dos Metalúrgicos de Salto: Cumprir o Estatuto do Stim Salto; Res-
peitar, aceitar e encaminhar as deliberações tomadas democraticamente pela Entidade; Participar da vida ativa do
Sindicato e trabalhar pelo seu fortalecimento; Avisar a Entidade, quando houver mudança de endereço.

Vantagens para os associados – planos para o futuro próximo: Construção de um Clube de Campo para os
trabalhadores e familiares; Conclusão da reforma no prédio do Sindicato, aumentando assim, ainda mais o conforto
oferecido para todos os associados; Cantina para atender a todos os alunos, professores, funcionários e sociedade
presente; Anfiteatro, para receber públicos em palestras, seminários, assembleias, atividades culturais e outros.

Como o Sindicato se mantém?: Cada sindicato tem uma forma de se manter. O STIM SALTO é mantido
financeiramente pelos seus sindicalizados, o que lhe dá representatividade para lutar em favor dos trabalhadores.
Cada sindicalizado contribui, com uma mensalidade de 1,5% do Salário bruto e é com esta contribuição que o STIM
SALTO mantém Assessoria Jurídica, Curso de Informática, pagamento dos salários dos funcionários, das contas de
água, luz, telefone, impressões de jornais, boletins, informativos e cartazes, além das visitas às empresas, realização
de seminários, congressos, assembleias, etc.

 Além dessas ações, o Sindicato luta diariamente para garantir condições salariais e de trabalho para a catego-
ria.

Então, sinta-se orgulhoso em pertencer a uma categoria metalúrgica, que é a única entidade que está a frente de
todas as manifestações em Salto.

 Lembre-se: trabalhador forte e consciente é trabalhador sindicalizado.

Faça sua adesão a esta Campanha, pois a partir dela temos como objetivo principal dobrar a quantidade de
sócios! Para isso, contamos com a sua sensibilização e contribuição, para juntos alcançarmos esse objetivo!

No último dia 12 de maio, o dire-
tor Valter Luiz, responsável pela Se-
cretaria de Inclusão Social do Sindi-
cato, participou do XV Seminário Es-
tadual dos Direitos da Pessoa com
Deficiência.

Na ocasião foram eleitos os no-
vos conselheiros estaduais para
o biênio 2011/2013, bem como a ho-
mologação dos Núcleos Regio-
nais.

“Tivemos a satisfação de eleger
quatro representantes do nosso Nú-
cleo, sendo dois titulares e dois su-
plentes”, disse Valter.

Dessa forma, o Conselho Titular
ficou formado pelos integrantes Anto-
nio José Camargo Fortes, de Botu-
catu e Edmar de Carvalho Júnior, de
Sorocaba, enquanto o Conselho Su-
plente contará com a participação de
Benedito Pires Rodrigues, de Itu, e
Carlos Botelho, de Sorocaba.

Já a coordenação do Núcleo Re-
gional IV, que estava sob a presidên-
cia do companheiro Valter, passará
agora às mãos da Sra. Irani Branco

Lourenço, da cidade de Botucatu.
“A todos que estiveram presen-

tes, a todos que fazem parte do Nú-
cleo Regional IV e aos nossos novos

conselheiros, o nosso parabéns, nos-
so muito obrigado e que Deus ilumi-
ne nosso caminho nesta nova jorna-
da”, completou Valter.



Maria Carolina
Micheloni

26 de maio

No último final de semana, dias
14 e 15 de maio, aconteceu o início
da Olimpíada do Trabalhador Salten-
se 2011.

OLIMPÍADA DO TRABALHADOR SALTENSE
TEM INÍCIO

A competição já é tradicional em
Salto e proporciona aos funcionários
de inúmeras empresas da cidade,
momentos de lazer e acima de tudo,
integração.

Neste ano, participam da Olimpí-
ada as seguintes empresas: Metalco-
op, Guarda Civil Municipal, York, Ther-
moid, Lojas Cem, Tupre, Continental,
Mayer e Sulbrás, que disputam as se-
guintes modalidades: no masculino –
truco, bilhar, atletismo, tênis de mesa,
malha, xadrez, luta de braço, natação,
bocha, futsal, futebol, vôlei de areia e
voleibol; e no feminino – futsal, vôlei
de areia e voleibol.

ABC: SÉRGIO NOBRE É REELEITO
E LULA MARCA PRESENÇA EM

COMEMORAÇÃO

Nos últimos dias 4 e 5 de maio
aconteceu o segundo turno da eleição
no Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC, com votação em 171 fábricas.

Uma única chapa foi encabeçada
pelo já presidente Sérgio Nobre, que
foi reeleito para um novo mandato de
três anos. Na ocasião também foram
escolhidos os integrantes do Conse-
lho da Direção e os seis do Conselho
Fiscal.

Segundo Nobre, umas das prio-
ridades do seu mandato serão a va-
lorização do salário, a melhoria das

condições de trabalho e o investimen-
to em formação técnica e profissional
da categoria.

O Sindicato do ABC também re-
alizou uma grande solenidade para
comemorar seus 52 anos de funda-
ção. O evento aconteceu no dia 12 de
maio e contou com a presença do ex-
presidente Lula, que foi premiado na
ocasião com o Prêmio “João Ferra-
dor”, entregue a pessoas que contri-
buem com a promoção da cidadania,
direitos humanos, justiça e democra-
cia do país.

Crédito foto: Raquel Camargo

ITU: CENTRO DE QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL DOS

TRABALHADORES É INAUGURADO

O Sindicato dos Metalúrgicos de
Itu inaugurou no dia 6 de maio, em
parceria com a Tangram Social, um
Centro de Qualificação Profissional
que oferecerá aos trabalhadores cur-
sos especializados nas áreas de me-
talurgia.

A solenidade de inauguração
contou com a presença de diversas
autoridades e dirigentes.

O Centro conta com rampa de
acesso e banheiros adaptados para

as pessoas com deficiência, sala de
informática com 16 computadores,
três salas de aula com capacidade
para atender até 22 alunos e uma
área para realização de cursos. Den-
tre os temas já previstos estão:
Soldagem, Controle e Gestão de Qua-
lidade, Metrologia, Fundamentos de
Análise e Solução de Problemas, Es-
tatística Básica para Qualidade e
Manutenção Industrial, dentre ou-
tros.

Crédito foto: Tadeu Italiani

João Batista
Penariol

26 de maio

Maria Lucia
Tavares dos

Santos
19 de maio

O SINDICATO PARABENIZA A TODOS!

Estão abertas as matrículas para
os cursos de Formação Continuada,
realizados no CEMIP/SENAI de Sal-
to.

Os conteúdos serão oferecidos
no 2º semestre de 2011, nas seguin-

INSCRIÇÕES SENAI PARA O
SEGUNDO SEMESTRE DE 2011

tes áreas: Metalmecânica; Manuten-
ção Mecânica; Metalurgia; Gestão;
Tecnologia da Informação; Logística e
Eletrônica.

Mais informações podem ser ob-
tidas no site www.sp.senai.br/itu

No próximo dia 28 de maio, o Sin-
dicato realizará um ato festivo para
comemorar a posse da nova direto-
ria, eleita nas últimas eleições para o
período 2011/2015.

O evento, que terá início a partir
das 18h, será animado pela banda
saltense Cascata e acontecerá na pró-
pria sede, localizada na rua Antônio

Vendramini, 258, Vila Teixeira, próxi-
ma a Rodoviária.

Todos os associados e depen-
dentes estão convidados a participa-
rem dessa grande comemoração.

Os convites estão à disposição
desde o dia 18 de maio, e poderão
ser retirados somente no Sindicato.

Prestigie!

MAPA CULTURAL PAULISTA
As inscrições para mais uma edi-

ção do Mapa Cultural Paulista 2011/
2012 já estão abertas e os interessa-
dos devem procurar a Secretaria de
Cultura e Turismo, localizada na Pra-
ça Antônio Vieira Tavares, Centro,
para efetuarem os cadastros.

As categorias estão divididas em:
teatro, dança, artes visuais – artes
plásticas, desenho e fotografia, can-
to coral, música instrumental e literatu-

ra – conto, crônica e poesia.
 O Mapa Cultural Paulista é uma

iniciativa da Secretaria de Estado da
Cultura, realizado em parceria com a
Prefeitura Municipal, e que tem como
principal preocupação, o “objetivo de
identificar, valorizar e promover o in-
tercâmbio da produção cultural em
todo o Estado de São Paulo, revelan-
do uma grande vitrine de artistas e
obras”.


