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Com a maioria dos votos válidos,
a Chapa 1 da CUT venceu o primeiro
turno das eleições do Sindicato dos
Metalúrgicos de Salto.

Nesta Chapa, o atual presidente
Alexandro Garcia Ribeiro concorre
à reeleição, para a gestão 2011-
2015.

A votação ocorreu nos dias 28 de
fevereiro e 01 de março, na sede do
Sindicato e também nas empresas
saltenses que possuem comitês sin-
dicais.

O horário das eleições foi diferen-
te para cada empresa, de acordo
com o expediente das mesmas, mas
de maneira geral, elas tiveram início
por volta das 8h do dia 28 e prosse-

guiram até o término da votação de
todos os sócios presentes no local e
sindicalizados há pelo menos três
meses, necessitando de um número
mínimo exigido.

A apuração foi feita pela Comis-
são eleita responsável, e contou com
o acompanhamento de toda a cate-
goria. A divulgação do resultado acon-
teceu pouco tempo depois.

Para auxiliar nas eleições des-
te ano, diretores dos Sindicatos dos
Metalúrgicos de diversas cidades
da região estiveram presentes,
tais como os de Itu, Sorocaba,
Cajamar e Taubaté. Durante a apu-
ração do primeiro turno, como forma
de apoio, o presidente da FEM-CUT/

SP, Valmir Marques (Biro Biro) tam-
bém marcou presença, acompanha-
do de diversos companheiros do lo-
cal.

Os sócios trabalhadores, em sua
totalidade, participaram das eleições
no primeiro turno.

Mesmo com a disputa de uma
única chapa, o voto de todos é extre-
mamente importante, pois ele de-
monstra o nível de satisfação com o
trabalho exercido até o momento, pela
atual diretoria, direcionando ações
futuras e aumentando a repre-
sentatividade do sindicato.  Além dis-
so, de acordo com o estatuto, a cha-
pa vencedora precisa conquistar
50% + 1 dos votos, mesmo sendo cha-

pa única.
O segundo turno das eleições

acontecerá nos dias 04 e 05 de abril.
Nessa fase, diferentemente do pri-
meiro turno, a votação ocorrerá para
todos os sócios de todas as empre-
sas do ramo metalúrgico.

Realizada desde 2002, através
de um método democrático, eficien-
te e considerado um dos mais avan-
çados do país, as eleições 2011 do
Sindicato dos Metalúrgicos de Salto
escolherão os membros da Direção
Plena, da Direção Executiva e
do Conselho Fiscal, bem como os
membros do comitê sindical de em-
presas e do comitê sindical dos
metalúrgicos aposentados.
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Escolha dos delegados que participarão dos

Congressos da FEM/CUT e da CNM/CUT
Novo valor foi ajustado em

R$ 545,00
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“O conteúdo dos textos aqui divulgados reflete a opinião e ponto de vista do Sindicato dos Metalúrgicos de Salto”.

Nesta fase eleitoral – primeiro tur-
no – os trabalhadores de cada fábrica,
onde há candidatos ao CSE (Comitê
Sindical de Empresa) irão eleger os di-
rigentes sindicais que integrarão a dire-
toria plena do Sindicato.

Ao todo são 28 candidatos espalha-
dos por 13 comitês de empresa, além
de um CSE formado por metalúrgicos
aposentados.

Somente nos dias 04 e 05 de abril
haverá a eleição de segundo turno,
quando serão eleitos a diretoria executi-
va, o conselho da direção, o conselho
fiscal e suplentes. Esses candidatos já
deverão ter sido eleitos no primeiro tur-
no.

Todos os metalúrgicos que tenham
no mínimo três meses de associado ao
Sindicato terão direito a voto. E todos
esses trabalhadores devem ir às urnas.

Mesmo não havendo oposição, é
muito importante que o trabalhador vote.

Quanto mais votos seu represen-
tante sindical tiver, mais forte, mais re-
presentativo ele poderá ser ao longo do
seu mandato, que será de quatro anos,
conforme regimento do Sindicato.

Além de dar respeitabilidade ao seu
representante sindical, uma votação
expressiva mostra que a categoria está
engajada; que ela confia e apoia as
ações do Sindicato.

Um bom comparecimento às urnas
nestas eleições sindicais também vai,
mais uma vez, confirmar o grau de
politização que a categoria metalúrgica
tem e que atuou significativamente em
vários movimentos dentro da cidade de
Salto.

O nosso Sindicato representa uma
categoria de mais de 2500 mil trabalha-
dores. Esse número aumenta ainda
mais a responsabilidade de cada com-
panheiro, tanto no trabalho, quanto na
sociedade.

Esses são apenas alguns dos mo-
tivos que devem levar você, trabalhador,
a comparecer às urnas e a participar de
mais um processo eleitoral da entida-
de: um modelo democrático, transparen-
te e responsável por inúmeros avanços
conquistados pela categoria nos últimos
anos.

A IMPORTÂNCIA DO VOTO
SINDICAL

DIRETDIRETDIRETDIRETDIRETORES MARORES MARORES MARORES MARORES MARCAM PRESENÇACAM PRESENÇACAM PRESENÇACAM PRESENÇACAM PRESENÇA
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Nas últimas semanas vários dire-
tores do Sindicato estiveram em  im-
portantes eventos sociais e de forma-
ção.

As diretoras Magailda da Silva
Pereira e Rosemilda da Silva Perei-
ra participaram de uma reunião
do Coletivo de Mulheres, organiza-
da pela Secretaria de Mulheres
da FEM-CUT/SP, no dia 17 de feve-
reiro. No local, as trabalhadoras
metalúrgicas dos sindicatos filia-
dos debateram temas relacionados à

O prazo para o preenchimento e
envio das declarações de Imposto de
Renda da pessoa física 2011 (ano-
base 2010) já começou e prossegue
até 29 de abril.

Para auxiliar os trabalhadores
associados no cumprimento dessa
obrigação, o Sindicato mais uma vez
oferece vantagens especiais. Neste
ano, os sócios novamente poderão
fazer a declaração na Êxodo Seguros,
localizada na rua Rio Branco, nº 366,
no centro de Salto, a partir do dia 10
e por apenas R$ 5,00.

No local, os trabalhadores preci-
sam comparecer pessoalmente, de
segunda à sexta das 8h30 às 18h, ou
aos sábados das 8h30 às 12h, muni-
dos dos seguintes documentos: todos
os rendimentos recebidos durante o
ano de 2010 (aposentadoria, aluguel,
pensão, indenização trabalhista etc.);
CIC; Título de Eleitor; cópia da última
declaração; relação de nomes, datas
de nascimento e CIC dos dependen-
tes; recibos que servem para dedu-

ções (despesas com hospitais, pen-
são alimentícia, contribuição à previ-
dência privada, doações – Estatuto
da Criança; Incentivo à Cultura); ex-
trato bancário próprio da declaração
de IR, conta corrente e poupança;
comprovantes de dívidas (carro, casa
etc.) e rescisão, caso tenha sido dis-
pensado do serviço.

Antes de mais nada, é necessá-
rio também a retirada antecipada de
uma requisição na sede do Sindicato
ou com o diretor da base.

Está obrigado a declarar o con-
tribuinte pessoa física que, ao longo
de 2010:

- Recebeu rendimentos tributá-
veis, sujeitos ao ajuste na declaração,
cuja soma foi superior a
R$ 22.487,25;  recebeu rendimentos
isentos, não tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte, cuja soma foi
superior a R$ 40 mil;  obteve, em qual-
quer mês, ganho de capital na aliena-
ção de bens ou direitos, sujeito à in-
cidência do imposto, ou realizou ope-

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

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

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

Tratar com Flávio
Fone: (11) 9361-3073

PARTICIPE VOCÊ
TAMBÉM!

Envie-nos seu anúncio
pelo e-mail:

contato@stimsalto.org.br

rações em bolsas de valores, de mer-
cadorias, de futuros e assemelha-
das;  Relativamente à atividade rural:
obteve receita bruta em valor superi-
or a R$ 112.436,25;  pretenda com-
pensar, no ano-calendário de 2010
ou posteriores, prejuízos de anos-ca-
lendário anteriores ou do próprio ano-
calendário de 2010;  teve, em 31
de dezembro, a posse ou a proprie-
dade de bens ou direitos, inclusive
terra nua, de valor total superior
a R$ 300 mil;  passou à condição
de residente no Brasil em qualquer
mês e nesta condição se encontrava
em 31 de dezembro;  optou pela isen-
ção do Imposto sobre a Renda inci-
dente sobre o ganho de capital
auferido na venda de imóveis
residenciais, cujo produto da venda
seja aplicado na aquisição de imóveis
residenciais localizados no país, no
prazo de 180 dias, contados da cele-
bração do contrato de venda, nos ter-
mos do art. 39 da Lei nº 11.196, de
21 de novembro de 2005.

CLASSIFICADOS

Por Aparecido Duarte

participação no 6º Congresso, que
acontecerá no mês de abril, em
Atibaia.

Já o diretor Flavio Dionísio Alves
Ribeiro esteve presente na reunião do
coletivo estadual, realizada pela Se-
cretaria Estadual de Juventude da
CUT/SP, no último dia 22 de feverei-
ro, no Auditório Azul - Sindicato dos
Bancários de São Paulo. Dentre as
pautas abordadas, estavam o plane-
jamento da Semana de Juventude
Cultura e Artes e do Seminário Esta-

SÓCIOS NOVAMENTE TÊM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

dual de Juventude. A próxima reunião
ocorrerá no mesmo local, no dia 24
de março.

Por fim, no último dia 16 de fe-
vereiro, o diretor sindical e vereador
Wilhes Gomes da Silva esteve pre-
sente na solenidade de posse da nova
diretoria da ACIAS - Associação Co-
mercial, Industrial e Agrícola de Salto.
O evento aconteceu na sede da As-
sociação e reconduziu a Paulo
Takeyama o mandato do Biênio 2011
e 2012.

Acima, o diretor Wilhes

presente na solenidade

de posse da nova diretoria

da Aciais, e ao lado, o

diretor Flavio na reunião

do coletivo estadual da

Secretaria Estadual da

Juventude.

Acima, as diretoras

Magailda e Rosemilda,

presentes na reunião

do Coletivo de Mulheres,

discutindo a participação

no 6º Congresso, que

acontecerá em abril deste

ano
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O Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
elevou o preço máximo dos imóveis
enquadrados no programa "Minha
Casa, Minha Vida". O teto para imó-
veis localizados nas regiões metropo-
litanas de São Paulo, Rio de Janeiro
e Distrito Federal passou de R$ 130
mil para R$ 170 mil, enquanto que nas
demais capitais, ele foi elevado de
R$ 100 mil para R$ 150 mil. Além dis-
so, também teve aumento o valor má-
ximo para cidades com população a
partir de 50 mil habitantes, passando
de R$ 80 mil para R$ 100 mil. Para
os demais municípios, o valor segue
em R$ 80 mil.

:: EMBASALTO
Os trabalhadores são como uma pe-
dra preciosa, mas a empresa não dá
a eles o devido valor necessário. Eles
trabalham como condenados e não
têm, nem sequer, café da manhã, re-
feição ou outro benefício, ao qual de-
veriam ter direito. Os trabalhadores
estão cansados e, por isso, está mais
do que na hora de se manifestarem,
se unirem e ouvirem o Sindicato.

Para comemorar o Dia Internacio-
nal da Mulher, o Sindicato dos Metalúr-
gicos de Salto realizará um importan-
te evento no próximo dia 11 de mar-
ço, a partir das 19h.

Na ocasião haverá distribuição
de brinde, apresentação cultural e lan-
çamento de uma cartilha contra a vio-
lência doméstica e familiar, que terá

NOVO VALOR “MINHA
CASA MINHA VIDA”

SECRETARIA DA MULHER REALIZARÁ EVENTO E LANÇAMENTO DE
CARTILHA CONTRA VIOLÊNCIA NO PRÓXIMO DIA 8 DE MARÇO

como principal objetivo, servir de fer-
ramenta periódica para consulta e
conscientização sobre o tema.

O encontro, que já é considera-
do uma tradição, será aberto ao públi-
co e, por isso, toda a população sal-
tense está convidada a participar.

Contamos com sua presença!

SINDICATO SEDIA ENCONTRO REGIONAL PARA DEBATER ASSUNTOS
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Na manhã desta quinta-feira, dia
03 de março, o Sindicato sediou um
importante evento regional, com o
objetivo de discussões e análises so-
bre o tema “Direcionamento e
Priorização das Políticas Públicas
para a Pessoa com Deficiência do
Estado de São Paulo”.

O encontro, realizado pelo Núcleo
Regional IV, em parceria com o Con-

selho Estadual e uma Comissão
Organizadora, teve início às 8h, sen-
do finalizado às 12h30.

Um grande público esteve pre-
sente no local, composto por autori-
dades e representantes de diversas
entidades de Salto, além de outras
cidades, tais como Itu, Pereiras, La-
ranjal Paulista, Sorocaba, Capela do
Alto, Itaporanga, Botucatu e Avaré.

:: EMBASALTO
Líder da produção: A líder da produ-
ção pensa que os trabalhadores têm
fôlego de gato. Nem bem um traba-
lhador termina um serviço, e ela já o
conduz para o próximo.Calma
menina...o ser humano não é máqui-
na e tem que haver um tempo para ele
se habituar com tarefas diferentes.
Além disso, por favor, deixa o traba-
lhador respirar!zzzzzzz  Desse jeito
você pode causar acidentes graves e
ter que se responsabilizar pelos mes-
mos.

Na ocasião também aconteceu a
apresentação de uma palestra sobre
diabetes e perda de visão, com o pre-
sidente do Conselho Municipal das
Pessoas com Deficiência de
Sorocaba, Edmar Carvalho Junior,
além da eleição dos representantes
a Conselheiro Estadual e a
Coordenadoria do Núcleo Regional IV,
para o biênio 2011/2013.

A Secretaria da Saúde de Salto
informou no último dia 03 de março
que, até o momento, a cidade não
possui nenhum caso confirmado de
dengue (Total Notificados: 36, sendo
27 negativos e 09 aguardando
sorologia). Todos os municípios vizi-
nhos porém, apresentam casos posi-
tivos e portanto, vale lembrar que to-
dos os cuidados amplamente conhe-
cidos pela população, devem ser
mantidos. Além disso, a Secretaria
também alerta aos moradores quan-
to à importância do uso do repelente,
principalmente no carnaval, época do
ano em que as pessoas viajam para
o litoral e outros estados.

SAÚDE: NOVO ALERTA
SOBRE A DENGUE

CIPA EMBASALTO

No próximo dia 25 de março a
empresa Embasalto Indústria e Co-
mércio de Embalagens LTDA realiza-
rá a eleição dos representantes dos
empregados da CIPA – Comissão In-
terna de Prevenção de Acidentes.

As inscrições deverão ser feitas
no escritório do local, entre os dias 04
e 18 de março, no horário das 8h às
12h e das 13h às 17h, e todos os
empregados da empresa estão en-
tão, convocados a participarem da vo-
tação.

ASSEMBLEIAS DE
PPR

Nos últimos dias 22 e 23 de feve-
reiro, trabalhadores das empresas
saltenses Sibravac - Mecânica Sal-
tense LTDA e Metalcoop - Cooperati-
va de Produção Industrial de Traba-
lhadores em Conformação de Metais
rejeitaram o valor de PPR 2010.

Agora mais uma reunião será
marcada entre Sindicato e empresa
para discussão de novos valores.

BINGO
BENEFICIENTE

O CADI-Brasil promoverá uma
tarde festiva no Sindicato dos
Metalúrgicos de Salto, no próximo dia
13 de março, a partir das 14h. Toda a
população saltense está convidada a
prestigiar mais essa iniciativa social
do Sindicato.
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Datas comemorativas de destaque da primeira quinzena de março:

Dia 02

Dia Nacional do Turismo e Dia da Oração

Dia 08

Dia Internacional da Mulher e Carnaval

Dia 10

Dia do Sogro

Dia 12

Dia do Bibliotecário

Dia 14

Dia dos Animais

Dia 15

Dia da Escola

O Sindicato realizou, no último dia
25 de março, às 17h30, em sua sede,
a eleição para escolha dos delega-
dos e delegadas que participarão do
6º e 8º Congressos da FEM e CNM
neste ano.

O critério de participação foi es-
tabelecido de acordo com o número
de sócios existentes em cada sindi-
cato filiado à Federação.

Na oportunidade, o presidente
Alexandro Garcia Ribeiro destacou a
importância da presença nos eventos.
“Será muito bom para todos nós co-
nhecermos outros sindicatos, outra
realidades e compartilharmos expe-
riências”, disse. Da mesma forma, o
diretor Marcos Aparecido Ferraz, que
também é Secretário Geral da FEM,
falou sobre a missão dos que foram
escolhidos. “Espero que todos os elei-
tos tenham um máximo aproveitamen-
to porque o Congresso dará um
direcionamento muito importante para
a prática sindical no dia-a-dia, e pos-
sibilitará que os diretores comparti-
lhem depois todo o conhecimento
adquirido com os demais companhei-
ros”.

Os nomes dos diretores/as esco-
lhidos foram:

Congresso CNM/CUT:

Titulares: Vagner Lucio, João
Batista Penariol , Marcos Aparecido

Ferraz e Magailda da Silva Pereira.
Titular gênero: Márcia Ferreira

Ferro
Suplentes: Flavio dos Santos e

Rido Saldanha Neto

Congresso FEM/CUT:

Titulares: Agenor Aparecido da
Silva, Alexandro Garcia Ribeiro e
Rosemilda da Silva Pereira

Suplentes: Vagner Lucio e
Magailda da Silva Pereira

O novo salário mínimo foi fixado
na semana passada em R$ 545,00.

Além do reajuste de 2011, a vo-
tação fez valer também os reajustes
do mínimo por decreto presidencial
para os próximos anos, ou seja, a
partir de agora, o mínimo não precisa

SINDICATO ESCOLHE SEUS DELEGADOS PARA
OS CONGRESSOS DA FEM E DA CNM

NOVO SALÁRIO MÍNIMO

PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2011

Conforme divulgado na última
edição deste jornal, informamos abai-
xo a programação completa do car-
naval saltense. Divirta-se com respon-
sabilidade e boa folia!

Dia 5, Sábado:
20h – Bairro da Barra: Desfile

dos Bonecões e Bloco da Barra
22h – Pavilhão das Artes: Baile

Popular

Dia 6, Domingo:
16h – Praça XV - Matinê Carna-

valesca
20h – Av. Dom Pedro II - Desfile

de Escolas de Samba de Salto (Im-
pério Saltense, Unidos do Morro e
Acadêmicos do Santa Cruz), Bloco e
Bonecões da Barra

Dia 7, Segunda-feira:
20h – Av. Dom Pedro II - Des-

file de Escolas de Samba Convi-
dadas (Pérola Negra, de Itu; Impe-
rador do Samba, de Itapetinin-
ga e Samba Arco-Íris, de Jundiaí), Blo-
co e Bonecões da Barra

23h – Praça XV - Baile Popular

Dia 8, Terça-feira:
16h – Praça XV - Matinê Carna-

valesca
20h – Av. Dom Pedro II - Desfile

de Escolas de Samba Saltenses (Uni-
dos do Morro; Império Saltense e
Mocidade Independente, de Itu)

Dia 9, Quarta-feira:
20h – Sala Palma de Ouro - En-

trega do Troféu Bonecão de Ouro

CUT VENCE PRIMEIRO TURNO EM SOROCABA

A eleição em primeiro turno no
Sindicato dos Metalúrgicos de
Sorocaba aconteceu nos dias 23, 24
e 25 de fevereiro, em 51 fábricas, e
também na sede para os sócios apo-
sentados. Dos 14.342 sócios listados
como aptos a votar, 8.220 compare-
ceram às urnas e escolheram a Cha-
pa 1/CUT.

A votação do segundo turno acon-
tecerá nos dias 23, 24 e 25 de mar-
ço.

Da mesma forma, trabalhadores
ligados à Central venceram as elei-
ções e mantêm a hegemonia no Sin-
dicato dos Metalúrgicos de Juiz de
Fora, e no Metasita, de Timóteo e
Coronel Fabriciano, em Minas Gerais.

mais passar pela aprovação do Con-
gresso.

Tal medida foi considerada
inconstitucional pela oposição e, por
isso, alguns partidos já entraram com
uma ação direta de inconstitucio-
nalidade contra o projeto.

Os trabalhadores da empresa
saltense Thermoid S/A Materiais de
Fricção aprovaram, em assembleia
realizada pelo Sindicato na última
quinta-feira, dia 24 de fevereiro, às

SINDICATO REALIZA ASSEMBLEIA NA THERMOID
PARA VOTAÇÃO DE DIAS PONTES

15h, a compensação dos dias pontes
2011, ou seja, a compensação feita
durante o ano, das folgas dadas em
dias anteriores ou posteriores a feri-
ados.
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