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Diversas pessoas realizaram um grande sonho na sede do StimSalto, em 2012: a conquista da casa própria, por intermédio do “Programa Minha Casa Minha Vida”. O 
Sindicato sempre foi um grande apoiador dessa causa, que possui como objetivo a produção e entrega de unidades habitacionais a famílias com renda pré-determinada. 

entreGa de ChaveS do proGrama minha CaSa minha vida

A entidade CADI-BRASIL, em par-
ceria com o StimSalto, promoveu diver-
sos cursos profi ssionalizantes em 2012. 
As aulas aconteceram na sede do Sindi-
cato e tiveram uma enorme procura da 
população saltense. Toda a renda arre-
cadada foi destinada à entidade.

realiZaÇÃo de CUrSoS profiSSionaliZanteS, 
em parCeria Com a Cadi-BraSil

CUrSoS GratUitoS de 
informÁtiCa e enSino 

edUCaCional
Durante todo o ano de 2012 di-

versas turmas de alunos iniciaram 
e concluíram os Cursos de Infor-
mática, ofertados gratuitamente e 
há muitos anos pelo StimSalto, as-
sim como as aulas de ensino edu-
cacional para adultos, oferecidas 
em parceria com o SESI.
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Carta de repúdio do Comitê SindiCal de Salto
O Comitê Sindical de Salto assinou e divulgou um documento à população 

saltense, para registrar sua surpresa e indignação, diante de acontecimentos 
políticos ocorridos no município, no início do ano. “A exclusão sumária do 
Partido dos Trabalhadores da administração de nossa Prefeitura é um verda-
deiro `tapa na cara` de todos os trabalhadores e trabalhadoras”, dizia o docu-
mento.

realiZaÇÃo de aSSemBleiaS

Inúmeras assembleias foram realizadas pelo Sindicato dos Metalúrgicos de 
Salto, em empresas saltenses, durante todo o ano de 2012, com o maior objeti-
vo de representar os trabalhadores e garantir os direitos dos mesmos. 

 

Essas atuações e negociações incansáveis dos dirigentes sindicais garanti-
ram  aos trabalhadores saltenses inúmeras conquistas, como por exemplo, ótimos 
acordos de PPR´s – Programa de Participação nos Resultados.

Greve doS ServidoreS

Durante a grande paralisação dos servidores públicos saltenses, o Sindica-
to dos Metalúrgicos de Salto ofereceu sua sede para encontros de organização 
do grupo.

KR Comunicação
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diretor aSSUme 
CoordenaÇÃo 

do Comitê 
SindiCal de Salto

O diretor do StimSalto, Alexandro 
Garcia Ribeiro, assumiu a coordena-
ção do Comitê Sindical de Salto, pelo 
período de dois anos. 

Além disso, Alexandro também 
teve importante participação em um 
um programa veiculado periodicamen-
te pela Rádio FM 90, por intermédio 
do qual respondeu diversas perguntas 
enviadas por trabalhadores saltenses, 
orientando-os sobre seus direitos no 
mercado de trabalho. 
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Baile em homenaGem ÀS mUlhereS
Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher o 

Sindicato realizou uma grande festa em sua sede. Na 
ocasião, o público presente também recebeu uma edição 
especial do informativo do StimSalto, com um conteúdo 
exclusivo sobre a data.

feSta do 
dia do 

metalúrGiCo

No mês de abril o Stim-
Salto também promoveu, em 
sua sede, uma grande festa 
em homenagem ao Dia do 
Metalúrgico, destinada a to-
dos os sócios.

Campanha Salarial 2012
Dirigentes do Sindicato 

participaram de inúmeras 
atividades relacionadas à 
Campanha Salarial 2012, 
como Plenárias Estatutá-
rias, Assembleias em sua 
sede e bases, Rodadas de 
Negociações,  Reivindi-
cações etc. A Campanha 
trouxe o tema “Todos à 
luta” e debateu apenas as 
cláusulas econômicas.

reUniÕeS e eventoS da JUventUde e 
daS mUlhereS na fem

Diretores do Stim-
Salto estiveram perio-
dicamente na FEM – 
CUT/SP, para reuniões 
e eventos da Juventude 
Metalúrgica e do Cole-
tivo das Mulheres.
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StimSalto aCompanhoU e aplaUdiU a vitória do novo prefeito eleito
Os diretores do SimSalto acom-

panharam de perto e aplaudiram a 
vitória do novo prefeito eleito de 
Salto, Juvenil Cirelli, do PT. Além 
disso, o diretor sindical Willhes 
Gomes da Silva também foi um 
dos vereadores eleitos pelo PT, 
para o ano de 2013. O Sindicato 
deseja boa sorte a todos!

Campanha natal Sem fome

Por mais um ano consecutivo os diretores do StimSalto participaram ativamente da 
Campanha Natal sem Fome, realizada com o objetivo de arrecadar e doar alimentos a 
famílias carentes da cidade.

Representantes do StimSalto marcaram presença em importantes eventos do 
setor, como: Grito de Alerta; Comemoração dos 20 anos da FEM-CUT/SP; Atos 
em Sorocaba e São Carlos; 1ª Conferência Estadual de Saúde da FEM-CUT/SP; 
VIII Congresso de Educação de Salto; Encontro da A.N.S – Agência Nacional de 
Saúde; Conferências Municipais, Estaduais e Nacionais dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência; e Encontro Nacional do Macrossetor Indústria, dentre outros.

partiCipaÇÃo em eventoS diverSoS
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