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FESTA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Em homenagem ao Dia Internacional 

da Mulher, comemorado em 8 de março, 
o Sindicato realizará uma grande festa 
em sua sede, aberta a toda a população 
saltense, no próximo dia 10. O evento 
começará a partir das 21h30 e irá até às 
3h00 da madrugada de domingo.

O principal objetivo é integrar os tra-
balhadores e, acima de tudo, reforçar a im-
portância da valorização da mulher, bem 
como o apoio a todas as trabalhadoras.

Na ocasião, o público presente tam-
bém receberá uma edição especial do 
informativo do StimSalto, que traz um 
conteúdo exclusivo sobre a data. 

Todos os anos o Sindicato realiza 
uma importante ação para marcar essa 
homenagem. Em 2011, por exemplo, 
durante o evento realizado, houve o lan-
çamento de uma cartilha contra a vio-
lência que vitimiza inúmeras mulheres, 
com o principal objetivo de conscienti-
zar e informar a população.  

Confi ra ao lado as informações so-
bre a festa deste ano e compareça! Os 
convites podem ser retirados com os 
diretores sindicais, em cada empresa, 

ou na própria sede do Sindicato. Para 
os associados é necessária a apresen-
tação da carteirinha. Contamos com 
sua presença!

O vice-presidente do StimSalto, 
Flávio dos Santos, acompanhado do 
diretor Merson Damato, esteve pre-
sente na festa em comemoração aos 
32 anos do PT nacional e 31 do PT 

saltense, realizada no último domin-
go, dia 26 de fevereiro. 

O evento, realizado no Salão Es-
trela Azul, em Salto, contou com a 
presença de cerca de 2.000 pessoas, 

dentre elas os deputados Arlindo Chi-
naglia e Hamilton Pereira, prefeitos 
de dezenas de cidades da região, pre-
sidentes de inúmeros partidos, lide-
ranças diversas, imprensa e população 

em geral. 
Na ocasião, o vice-prefeito Juvenil 

Cirelli ofi cializou sua candidatura a 
prefeito de Salto, nas próximas elei-
ções municipais, no mês de outubro. 

FESTA DO PT
KR Comunicação KR Comunicação
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EXPEDIENTE

EDITORIAL

Neste domingo, dia 26 de feve-
reiro o PT Salto realizou uma grande 
festa para comemorar os 32 anos do 
partido no país e os 31 no município 
de Salto.

Em conseqüência da data, o PT 
distribuiu nas ruas um informativo es-
pecial, mostrando que está preparado 
e é o melhor para governar a cidade.

Prova disso são os trabalhos reali-
zados pelas secretarias do PT, antes da 
exoneração do atual prefeito Geraldo 
Garcia, bem como a gestão do atual 
vice-prefeito Juvenil Cirelli, que mu-
daram a história local ao longo de sete 
anos. Confi ra algumas das principais 
ações e conquistas das mesmas:

Desenvolvimento Econômico 
de Trabalho: maior índice de gera-
ção de emprego dos últimos 11 anos; 
implantação da Lei Geral da micro e 
pequena empresa; ampliação do CE-
MIP I (Centro Municipal de Iniciação 
Profi ssional) e implantação do Espa-
ço Cidadão, bem como realização do 
Programa de qualifi cação de jovens, 
com cerca de 2.000 alunos.

Educação: consolidação do siste-
ma de ensino que propiciou autono-
mia de gestão sobre a rede; aprova-
ção do Plano Municipal de Educação; 

aumento do número de professores 
em mais de 100% de 2005 para 2012; 
grande investimento em tecnologia 
e implantação de uma política de in-
clusão para crianças com defi ciência; 
ampliação e construção de novas uni-
dades;

Saúde: entrega da UTI reforma-
da e equipada; mutirões periódicos 
para exames diversos; castração de 
animais, em parceria com uma ONG; 
construção e inauguração da Clínica 
do Jardim das Nações e do Jardim 
Santa Cruz; conquista do segundo me-
nor índice de mortalidade infantil da 
região de Sorocaba.

Ação Social e Cidadania: implan-
tação e implementação das ações do 
Centro de Referência Especializado 
da Assistência Social (CREAS); con-
vênio para atendimento institucional 
de mães e fi lhos vítimas de violência 
doméstica; conquista do Prêmio “Prá-
ticas Inovadoras na Gestão do Progra-
ma Bolsa Família”, como um dos 12 
municípios que melhor administram o 
Programa.

 Agora o PT segue unido e traba-
lhando cada vez mais para que Salto 
continue nos trilhos

PT PREPARADO PARA DEFENDER SALTO
SÓCIOS NOVAMENTE TERÃO CONDIÇÕES 

ESPECIAIS PARA DECLARAR IR
O prazo para o preenchimento e envio 

das declarações de Imposto de Renda da 
pessoa física 2012 (ano exercício 2011) 
já começou. 

Para auxiliar então os trabalhadores 
associados, o Sindicato dos Metalúrgicos 
de Salto está oferecendo novamente au-
xílio no cumprimento dessa obrigação.

O interessado deve retirar uma requi-
sição na sede do StimSalto ou com o di-
retor da base,  a partir de 12 de março e, 
em seguida, se encaminhar até a Êxodo 
Seguros, localizada na rua Rio Branco, 
nº 366, no centro da cidade, entre os dias 
12 de março e 30 de abril, e pagar a taxa 
simbólica de R$ 8,00 para que sua decla-
ração seja feita. É necessário que o tra-
balhador compareça pessoalmente no 
local, em qualquer dia entre segunda e 
sexta-feira, no horário das 8h30 às 18h, 
ou ainda aos sábados, entre as 8h30 e 
às 12h, levando consigo os seguintes 
documentos: - rendimentos recebidos 
durante o ano de 2011, inclusive apo-
sentadoria, aluguéis de imóveis, pensões 
alimentícias, indenizações trabalhistas e 
etc.; CIC, Título de Eleitor e cópia da úl-
tima declaração; relação de nomes, datas 

de nascimentos e CIC dos dependentes 
(os quais não podem ter renda de qual-
quer natureza); recibos que servem para 
deduções, tais como despesas com Ins-
trução Própria e dos dependentes (menos 
idioma, informática, computação, artes, 
vestibulares, aulas de música e dança, 
natação e ginástica.); despesas com hos-
pitais, clínicas, laboratórios e planos de 
saúde; recibos de despesas médicas, con-
tendo nome e CPF do médico; pensão 
alimentícia; contribuição á previdência 
privada; doações – Estatuto da Criança e 
Incentivo à Cultura e relação de bens e 
valores dos mesmos (carro, terreno, casa, 
telefone, etc.); extrato bancário próprio 
para declaração IR, conta corrente e pou-
pança; comprovantes de dívidas (carro, 
casa, terreno, etc.); e rescisão, caso tenha 
sido dispensado do serviço. 

 Vale salientar que nos dias 07 e 
21 de abril não haverá atendimento, 
e que o prazo de entrega da declara-
ção acaba no último dia útil do mês de 
abril.Portanto quem não cumprir com 
o prazo estabelecido, pagará multa no 
valor de R$ 165,74.

 
tima declaração; relação de nomes, datas valor de R$ 165,74.

Aquele (a) que tiver rendimento igual 
ou superior à R$ 23.499,15, no ano de 
2011, salário mensal de R$ 1.958,26; 
que tiver realizado qualquer transação de 
compra e venda no ano de 2011, acima 
de R$ 80.000,00; quem tiver imóveis com 
valor somado superior à R$ 300.000,00; 
os que fi zeram operações em bolsas de 
valores, ou tiverem recebimentos isentos, 
com valor superior à R$ 40.000,00;

CONFIRA QUEM ESTÁ OBRIGADO 
A FAZER A DECLARAÇÃO

NOVO DIRETOR
O Sindicato dos Metalúrgicos de 
Salto conta com um novo diretor. 
Trata-se de Avelino Lucio Neto, da 
empresa Altena Brasil Iluminação 
Ltda. Neto assume a base antes 
ocupada por Antonio Chaves, dire-
tor dedicado, que por muito tempo 
contribuiu com o nosso Sindicato e 
garantiu o direito de muitos traba-
lhadores. A ele ressaltamos nosso 
muito obrigado e a Neto deseja-
mos nossas boas-vindas!

ANTONIO 
CHAVES

AVELINO 
LUCIO NETO

Fotos: KR Comunicação
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!FIQUE ATENTO
INDIQUE A SEUS FILHOS: A Se-

cretaria de Esportes da Estância Tu-
rística de Salto está com inscrições 
abertas para a Escola Municipal de 
Esportes, em diversas modalidades: 
futsal feminino (acima de 12 anos de 
idade), futsal masculino, atletismo, 
tênis de mesa e natação (acima de 8 
anos), Karatê (acima de 7 anos), Ta-
ekwondo e Judô (acima de 6 anos), 
basquete (acima de 10 anos), volei-
bol (acima de 11 anos), handebol 
(acima de 9 anos), bicicross (acima 
de 7 anos), ginástica artística (acima 
de 5 anos de idade), ginástica rítmi-
ca (acima de 14 anos) e luta de braço 
(acima de 15 anos de idade). Mais 
informações através do telefone (11) 
4029-3025.

FIM DA NOVELA: O Senado apro-
vou no último dia 15 de fevereiro 
o projeto que derruba a portaria do 
ponto eletrônico. A proposta ainda 
precisa ser avaliada pela Comissão 
de Direitos Humanos e Participação 
Legislativa da Casa. A portaria do 
ponto eletrônico (nº 1.510) foi pu-
blicada no Diário Ofi cial da União 
em agosto de 2009 e teve a data de 
entrada em vigor adiada cinco ve-
zes por causa de divergências entre 
empresários de diversos setores, 
sindicatos e o governo. Pela porta-
ria, as regras serão obrigatórias para 
empresas com mais de dez emprega-
dos que já utilizam equipamentos de 
ponto eletrônico, e passam a valer a 
partir do dia 2 de abril para os seto-
res da indústria, comércio em geral 
e serviços. Em 1º de junho, as regras 
passam a valer para as empresas que 
exploram atividade agroeconômi-
ca e, a partir de 03 de setembro de 
2012, para as microempresas e em-
presas de pequeno porte.

 
SHOW DE PRÊMIOS: A entidade 

CADI Brasil realizará no próximo 
dia 11 de março, às 14h, uma tarde de 
show de prêmios. O evento aconte-
cerá no Sindicato dos Metalúrgicos e 
toda a população saltense está convi-
dada a participar. As cartelas estão á 
venda e custam R$ 5,00. Para adqui-
ri-las, entre em contato com Valter, 
no telefone (11) 4602-7600.

 DATA CONFIRMADA: A IV Confe-
rência Municipal dos Direitos da Pes-
soa com Defi ciência de Salto já está 
com data marcada. O evento aconte-
cerá no dia 28 de abril. Prestigiem!

CURSOS PROFISSIONALIZANTES TERÃO INÍCIO DIA 17 DE MARÇO
Os novos cursos profissiona-

lizantes, oferecidos pela entidade 
CADI-BRASIL, em parceria com o 
Sindicato dos Metalúrgicos de Sal-
to, terão início no próximo dia 17 
de março. Os temas são: “Práticas 
de Departamento de Pessoal”, “Li-
derança”, “Contabilidade” e “Ges-

tão da Qualidade”. 
Para os interessados, ainda exis-

tem algumas vagas disponíveis e as 
inscrições devem ser feitas na sede 
do Sindicato, localizada na rua Antô-
nio Vendramini, 258, próximo a Ro-
doviária.

As aulas acontecerão neste mesmo 

local, sempre aos sábados, das 8h 
às 11h para os cursos de Liderança 
e Gestão da Qualidade, e das 14h 
às 17h para Contabilidade e Depar-
tamento de Pessoal. 

Mais informações podem ser 
obtidas com Valter, através do te-
lefone (11) 4602-7600.

DIRETORES DO STIMSALTO MARCAM 
PRESENÇA EM IMPORTANTES EVENTOS

Os diretores do StimSalto – Sindica-
to dos Metalúrgicos de Salto marcaram 
presença em importantes eventos do 
setor, realizados nas últimas semanas. 
Confi ra:

 
Comemoração dos 20 anos da 

FEM: Presidentes e dirigentes dos 14 
sindicatos fi liados participaram de um 
encontro sobre Trabalho Decente, reali-
zado em Sorocaba -SP, em comemoração 
ao aniversário de 20 anos da Federação 
dos Sindicatos Metalúrgicos da CUT-
SP. A semana comemorativa teve início 
com a abertura do seminário “Agen-
da do trabalho Decente e a Plataforma 
da CUT para 2012”. Durante o evento 
Carlos Grana, deputado estadual do PT 
e primeiro presidente da Federação dos 
Sindicatos Metalúrgicos da CUT, contou 
um pouco da história da Federação, en-
quanto o presidente Biro-Biro agradeceu 
a colaboração de todos e disse: “hoje a 
instituição é respeitada e reconhecida 
pela categoria metalúrgica, pelas auto-

ridades e bancadas patronais”.

 Ato em São Carlos: Dirigentes do 
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, 
além de outros 12 sindicatos fi liados à 
FEM e CNM-CUT, como o StimSalto, 
pararam a cidade de São Carlos no úl-
timo dia 09 de fevereiro, em manifesta-
ção em prol da defesa do emprego e da 
produção nacional (foto). O ato chamou 
a atenção para o problema enfrentado 
pelos trabalhadores da chamada Linha 
Branca (fogões, geladeiras, etc.), que 
registra várias demissões, apesar do au-
mento das vendas estimuladas por deso-
neração de impostos. Os sindicatos rei-
vindicam índice de nacionalização dos 
produtos, como fez o governo no setor 
de automóveis, e a mobilização será a 
primeira de muitas que ainda serão rea-
lizadas em todo o estado e outras regiões 
do País. O principal objetivo é alertar 
governo, empresários e sociedade em 
geral sobre os riscos que o crescimento 
das exportações causa aos empregos e à 

produção nacional, não apenas no ramo 
metalúrgico/linha branca, mas em todos 
os setores da economia.

Reunião da Secretaria das Mulhe-
res da FEM: Várias reuniões da Secre-
taria das Mulheres da FEM foram rea-
lizadas para defi nir as prioridades e as 
atividades neste ano de 2012. Em uma 
dessas reuniões estiveram presentes as 
diretoras do StimSalto, Magailda Silva 
Pereira e Maria Lúcia Tavares dos San-
tos. Alguns assuntos de destaque foram 
as homenagens ao Dia Internacional da 
Mulher e a participação em diversos 
eventos, como o Cedaw - Comitê para a 
Eliminação de todas as Formas de Dis-
criminação contra a Mulher, e a Confe-
rência Rio + 20. Na ocasião, as diretoras 
aproveitaram a oportunidade e também 
fi zeram a entrega do informativo espe-
cial do StimSalto sobre o Dia Interna-
cional das Mulheres. O principal objeti-
vo dessas ações é a busca constante de 
melhorias para as trabalhadoras.

Divulgação
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VOZ DO 
TRABALHADORTRABALHADORTRABALHADOR

ASSEMBLEIAS PARA VOTAÇÃO DE CALENDÁRIO E PPR

Nas últimas semanas diversas assembleias foram realizadas pelo Sin-
dicato nas empresas saltenses. Na maioria delas, o principal objetivo foi a 
votação da renovação do calendário 2012 e do valor do PPR – Programa de 
Participação nos Resultados. Confi ra abaixo um pouco do que foi feito:

 
NAVETHERM – Na empresa Navetherm Equipamentos Industriais Ltda, 

de acordo com assembleia realizada na manhã da última sexta-feira, dia 24 
de fevereiro, a renovação do calendário para o ano de 2012 foi aprovada pela 
maioria dos trabalhadores, que decidiu por continuar com o horário atual. Já 
o valor do PPR oferecido pela empresa foi rejeitado, através de voto secreto, 
pelos funcionários. A proposta feita para esse ano é diferente do ano passado, 
pois permanece com as três metas implantadas pela empresa (absenteísmo, 
entrega no prazo e retrabalho), porém com um valor inteiro variável, sendo 
que em 2011, uma parcela do valor total era fi xa. A rejeição foi de 18 votos 
contra 14 a favor.

AUDILAB – Mesmo com toda a intervenção e ações feitas pelo Sindi-
cato, após a volta dos funcionários na Audilab Indústria e Comércio de Alto 
Falante Ltda, a empresa manteve os atrasos nos pagamentos de salários e 
benefícios. Sendo assim, uma assembleia foi realizada na manhã da última 
sexta-feira, dia 24 de fevereiro, para discussão do assunto com os trabalha-
dores, bem como possível negociação com a empresa.

INFERTEQ – Já na Inferteq Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda., 
os trabalhadores reprovaram, durante assembleia realizada, tanto a proposta 
do calendário 2012, como a do PPR deste ano. Sendo assim, uma nova as-
sembleia será realizada na empresa. 

IKS - Durante assembleia realizada na IKS Indústria de Cabos Ltda., a 
maioria dos funcionários também aprovou a renovação do calendário 2012.

 
KANJIKO – Ao contrário do que foi divulgado na edição passada deste 

jornal (edição 398), mesmo ainda sendo praticada na empresa Kanjiko do 
Brasil Indústria Automotiva Ltda., a proposta de calendário foi rejeitada pela 
maioria dos trabalhadores. 

 METROCABLE – Na Metrocable Indústria e Comércio Ltda. a pro-
posta referente ao PPR do segundo semestre deste ano também já foi aceita 
pelos funcionários da empresa. 

 O PPR – Programa de Participação nos Resultados continua em grande 
parte das empresas metalúrgicas saltenses. O objetivo do Sindicato é a ne-
gociação e a aprovação da proposta em 100% das bases metalúrgicas ca-
dastradas, ou seja, nas 216 empresas do setor. 

Durante as assembleias, o presidente do Sindicato, Alexandro Garcia, também 
aproveitou a oportunidade para convidar todos os trabalhadores a comparecerem 
nas duas festas que o StimSalto realizará. A primeira delas acontecerá em 10 de 
março, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, enquanto a segunda será 
realizada no fi nal do mês de abril, em comemoração ao Dia do Trabalho. 

ANIVERSARIANTE
Agenor Aparecido da Silva 
19/02 
Agenor Aparecido da Silva 
19/02 

KR Comunicação

A eleição da CIPA – Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes realizada na em-
presa Nagel Brasil Máquinas e Ferramentas 
Ltda./Pittler Máquinas Ltda., para escolha 
dos membros da gestão 2012-2013, contou 
com uma grande participação dos trabalhado-
res, contabilizando um total de 131 votos. De 
acordo com a apuração feita, o resultado foi 
o seguinte: Adriano José Tararan (25 votos); 
João Batista Caixeta (21 votos); Peterson José 
Christofoli (18 votos); Saulo Bego (16 vo-
tos); Wesley Naves Correa (13 votos); Tiago 
Rocha Pompeu (09 votos); Marcos Henrique 
Adabo (09 votos); Marcio José dos Santos (09 
votos); Anderson Cunha Cruz (05 votos); vo-
tos em branco (02) e votos nulos (04).

 O diretor sindical na base, Aparecido Du-
arte, parabeniza os novos cipeiros e aproveita 
para pedir que os mesmos se atentem às soli-
citações feitas na ata de reunião de 11/11/2011, 
nas quais estão pendentes: Retrofi t ponte rolan-
te, sistema de exaustão, sistema de ventilação, 
iluminação geral e climatização nos setores. 

CIPA NA NAGEL

QC/SQ
 Nós trabalhadores, não 

aguentamos mais... 
cadê o PPR??

Estamos aguardando 
a posição da empresa 

referente a esse assunto, pois
está mais do que na hora de 
resolver a questão... assim 

não dá para continuar!

KR Comunicação

Divulgação


