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SINDICATO NOVAMENTE SEDIA A ENTREGA DAS 
CHAVES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

Trinta e uma novas famílias realiza-
ram um grande sonho na noite da última 
quinta-feira, 02 de fevereiro: a conquis-
ta da casa própria, através do “Programa 
Minha Casa Minha Vida”.

A entrega das chaves novamente 
aconteceu na sede do Sindicato dos Me-
talúrgicos, grande apoiador da causa. 

Organizado pelo Comitê Sindical, 
Caixa Econômica Federal e Construtora 
Rio Branco, o evento reuniu a população 
saltense, diretores sindicais, imprensa e 
autoridades, como o vice-prefeito Juve-
nil Cirelli e o vereador Wilhes Gomes 
da Silva, que sempre fazem questão de 
comparecer a todas as edições. 

Na ocasião, o proprietário da Cons-
trutora, Edimilson Leite de Barros, di-
vulgou que o total de casas entregues 
até o momento, através do Programa em 
Salto, é de 180. O arquiteto Sérgio Bal-
di, responsável pela regularização dos 
imóveis, também lembrou a todos sobre 

os cuidados necessários, caso queiram 
modifi car a construção, e alertou sobre 
a importância de procurarem um profi s-
sional habilitado nessas ocasiões. 

Após a entrega das chaves, as famí-
lias receberam o manual do proprietário 
e, em seguida, um coquetel foi servido 
aos presentes.

O “Minha Casa Minha Vida” é um 
Programa do Governo Federal, em par-
ceria com os estados e municípios, geri-
do pelo Ministério das Cidades e opera-
cionalizado pela CAIXA. Seu objetivo 
é a produção de unidades habitacionais, 
entregues às famílias que possuem ren-
da familiar mensal de até R$1.600,00.
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AS ELEIÇÕES JÁ COMEÇARAM EM NOSSA CIDADE
Embora alguns pensem que ain-

da estamos longe das eleições, que 
acontecerão somente no mês de ou-
tubro, a corrida para a ocupação do 
cargo de prefeito já teve início em 
nossa cidade.

A disputa, porém, ocorreu da for-
ma que ninguém imaginava: com o 
rompimento de um compromisso. 
No início do mandato, o atual prefei-
to Geraldo Garcia assumiu com seu 
vice, Juvenil Cirelli, companheiro de 
muitas lutas, a ampla continuidade 
do governo. O objetivo era que to-
das as políticas públicas implanta-
das nesses anos por ambos, tivessem 
continuidade daqui para frente, favo-
recendo o crescimento e desenvolvi-
mento do município.

Mas há cerca de uma semana, 
Geraldo, sem explicações, divulgou 
seu apoio a outro candidato e, dessa 
forma, rompeu com o compromisso 
antes assumido com Juvenil. Como 
se não bastasse, demitiu ainda todos 

os secretários do PT, das secretarias 
de Educação, Saúde, Ação Social e 
Desenvolvimento Econômico e Tra-
balho, tentando assim enfraquecer o 
partido, e ainda impediu o atual vice-
prefeito de se pronunciar em eventos 
públicos. 

A ação, porém, de acordo com le-
vantamentos já feitos, prejudicou mui-
to mais a imagem do próprio prefeito 
e do candidato que ele agora apóia, 
do que a do Juvenil, proporcionando 
assim, maior união e fortalecimento 
do próprio Partido dos Trabalhado-
res. A população pôde, com isso tudo, 
observar quem são seus verdadeiros 
aliados, que realmente assumiram e 
mantêm um compromisso digno, de 
lutar cada vez mais pela qualidade de 
vida de todos os saltenses.

O Sindicato dos Metalúrgicos, as-
sim como o Comitê Sindical e várias 
instituições, empresários etc. deixa 
claro então, o seu apoio a Juvenil Ci-
relli. 

FORMATURA DO CURSO DE INFORMÁTICA

Na noite do dia 14 de dezembro mais 
uma turma de alunos recebeu, na sede do 
Sindicato, os certificados de conclusão 
do curso de Formação em Informática. 

O evento aconteceu às 19h, na sede 
da entidade, e contou com a participação 
de diversos diretores, que parabenizaram 
todos os formandos por mais essa vitó-
ria. No final da solenidade, um coquetel 
foi oferecido para que todos festejassem 
juntos.  

“Ficamos muito felizes em recebê-
los em nossa casa. Esse é um ciclo que 
termina na vida de vocês, para que ou-

tro possa ter início. O mundo está cada 
vez mais dinâmico e, por isso, é muito 
importante estarmos preparados e infor-
mados das novidades, inclusive tecnoló-
gicas. Estaremos sempre com as portas 
abertas, esperando a visita de vocês”, 
disse o diretor do Sindicato, Alexandro 
Garcia Ribeiro.

O curso de Informática é oferecido 
gratuitamente pelo Sindicato aos traba-
lhadores metalúrgicos e toda a popu-
lação, sem restrição de idade. O maior 
objetivo é estar junto à sociedade e ofe-
recer recursos que auxiliem o aluno a 

NOVOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES
A entidade CADI-BRASIL, em 

parceria com o Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Salto, promoverá no mês 
de março os cursos profissionalizan-
tes de Práticas de Departamento de 
Pessoal, Liderança, Contabilidade e 
Gestão da Qualidade. 

As aulas acontecerão na sede do 
Sindicato, sempre aos sábados, das 
8h às 11h para os cursos de Lideran-

ça e Gestão da Qualidade, e das 14h 
às 17h para Contabilidade e Departa-
mento de Pessoal. 

Os interessados devem se inscre-
ver na sede do Sindicato, localiza-
do na rua Antonio Vendramini, 258, 
Vila Teixeira (ao lado da rodoviária). 
Mais informações podem ser obtidas 
com Valter, através do telefone (11) 
4602-7600.

entrar e ocupar melhores colocações no 
mercado de trabalho.

As aulas se dividem em dois segmen-
tos, sendo um de Noções Básicas, voltado 
às pessoas que não possuem nenhum co-
nhecimento na área, e outro de Formação, 
voltado àqueles que desejam aprimorar a 
utilização da informática, principalmente 
para o trabalho. Elas acontecem na sede 
da entidade, em um prédio com ampla 
infra-estrutura, em laboratório aconche-
gante e climatizado. Além disso, os alu-
nos contam com a orientação de um pro-
fessor especializado na função.

SHOW DE PRÊMIOS: 
A entidade CADI Brasil tam-

bém realizará, no próximo dia 11 
de março, às 14h, uma tarde de 
show de prêmios. O evento acon-
tecerá no Sindicato dos Metalúrgi-
cos e toda a população saltense está 
convidada a participar. As cartelas 
já estão á venda e custam R$ 5,00. 
Para adquiri-las, bem como ter 
mais informações sobre o evento, 
basta entrar em contato com Valter, 

no telefone (11) 4602-7600

INDIQUE A SEUS FILHOS: 
A Fasam de Salto continua com 

vagas gratuitas abertas para diversas 
oficinas culturais, destinadas a ado-
lescentes entre 12 e 16 anos: canto/
coral, teatro, dança e percussão. As 
matrículas devem ser realizadas até 
o dia 07 de fevereiro. Informações: 
(11) 4029-2700, com Karla ou Mar-
cos.
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!FIQUE ATENTO

PPR 2012 TEM INÍCIO
Diversas empresas metalúrgicas sal-

tenses já receberam ofício de solicitação 
para reunião sobre o PPR 2012 – Pro-
grama de Participação nos Resultados, 
que é um direito de todos os trabalha-
dores. 

As notifi cadas até o momento são:
Center Vac Técnica em 

Equipamentos para Saneamento 
Ltda. ME;

André Navarro Dias;
Anodização Progresso Ltda. ME;

Borrmolde Ferramentas e 
Usinagem Ltda.;

Celso Andreotte - EPP ;
Bripen Usinagem e Ferramenta 

Ltda.;
Antonio José Silva Furtado.

O Sindicato vai acompanhar de per-
to todas as propostas e participar forte-
mente das negociações, com o objetivo 
de atingir a totalidade das bases meta-
lúrgicas da cidade. Acompanhe!

OS BENFEITORES DA NAÇÃO

Em 24 de janeiro comemoramos 
o Dia Nacional do Aposentado/a e é 
com alegria e orgulho que aprovei-
tamos o simbolismo dessa data para 
refl etir sobre a condição de quem che-
ga à maturidade, à aposentadoria e à 
velhice. 

Em primeiro lugar é preciso re-
lembrar que “aposentado”, “pensio-
nista” e “idoso” não são sinônimos: 
cada qual possui características e ne-
cessidades próprias, e seus problemas 
devem ser tratados de maneira especí-
fi ca no âmbito de uma visão global. 

Uma das preocupações que nos in-
vade é em relação aos cuidados que se 
deve tomar com quem está à véspe-

ra da aposentadoria, e que muitas vezes 
passa a sofrer de uma série de problemas, 
como ansiedade, depressão etc., além de 
requerer os cuidados que o avanço da 
idade obriga. Envelhecer de maneira 
saudável – corpo e mente – é um desa-
fi o cada vez maior e, por isso, quando o 
Sindicato negocia com o governo ou ini-
ciativa privada, essas duas premissas são 
sempre levadas em consideração, já que 
não queremos desenvolver a atividade 
sindical meramente como reivindicató-
ria de melhores valores para benefícios e 
pensões, e sim com uma plataforma am-
pla de reivindicações, para essas pessoas 
que muito já contribuíram para o desen-
volvimento do país. 

As comemorações do Dia Nacio-
nal do Aposentado devem servir en-
tão, para que governos e empresários 
refl itam sobre a necessidade de apri-
morar as políticas públicas e sociais. 
Para os aposentados, esse dia deve 
ser de reafi rmação de sua condição 
de cidadão, que merece todo o nosso 
respeito.

Desejamos a todos um 2012 com 
muita disposição, garra, paz e soli-
dariedade! Muitas lutas virão pela 
frente e precisamos de todos ao nos-
so lado.

Valter Luiz 
Secretaria de Inclusão Social

VACINA HEPATITE B: Desde o mês 
de janeiro, a vacina contra a hepatite B 
está disponível nas Unidades Básicas de 
Saúde de Salto, para pessoas com até 
29 anos, 11 meses e 29 dias. Devem se 
vacinar todos aqueles que pertencem a 
grupos vulneráveis, tais como: gestan-
tes, coletores de lixo, podólogos e ma-
nicures, tatuadores, etc.  

AUXÍLIO-DOENÇA: O INSS dará 
auxílio-doença sem perícia a partir de 
maio, em cinco unidades na região Sul, 
como um projeto piloto. Até 2013 a me-
dida valerá para todo o país. A partir daí, 
bastará o médico preencher um atestado 
e encaminhá-lo eletronicamente para o 
sistema da Previdência, que o benefício 
será liberado automaticamente. Os ates-
tados levarão uma certifi cação digital 
para impedir fraudes.

TORNEIO DE TRUCO: O XVII Torneio 
Municipal de Truco de Salto está com 
inscrições abertas. As duplas interessa-
das devem retirar a fi cha de inscrição e 
devolvê-la preenchida até 17 de feverei-
ro, na Secretaria de Esportes, na rua 7 
de Setembro, 940. A taxa é de R$ 5,00 
por dupla. O Torneio será aberto no dia 
26 de fevereiro, domingo, às 9h, nas 
dependências do Ginásio Municipal de 
Esportes “João Sebastião Ferraro”.  In-
formações: (11) 4029-3025 / 2568.

Vem aí: IV Conferência Municipal dos Direitos 
da Pessoa com Defi ciência de Salto. Aguardem!

ANIVERSARIANTE
Flávio Dionísio 
Alves Ribeiro

07/02 

BOAS-VINDAS:
Neste ano de 2012 o Sindicato 
conta com a presença de uma 
nova funcionária, que assu-
me a função de recepcionis-
ta. Trata-se de Adriana Inácio 
Ferreira Silva, a quem damos 
as boas-vindas e colocamos o 
e-mail à disposição de todos 
os trabalhadores: recepcao@
stimsalto.org.br.
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VOZ DO 
TRABALHADORTRABALHADORTRABALHADOR

Trabalhadores fi quem aten-
tos aos feriados que vão cair 
aos sábados nesse ano de 
2012! Existem muitas empre-
sas que estão deixando passar 
em branco. Qualquer dúvida, 
procurem o Sindicato para 
mais esclarecimentos!

SEDE DO SINDICATO FOI PALCO DE DIVERSAS FESTAS

No fi nal do mês de dezembro a sede 
do Sindicato dos Metalúrgicos de Salto, 
localizada na rua Antonio Vendramini, 
próxima à rodoviária, foi o local esco-
lhido por entidades e empresas para a 
realização de festas de fi nal de ano. 

No dia 23 de dezembro, por exem-
plo, a Nagel Brasil Máquinas e Ferra-
mentas Ltda. / Pittler Máquinas Ltda. 

reuniu todos os funcionários para uma 
confraternização. O encontro animou e 
integrou ainda mais os trabalhadores. 

Um dia antes, em 22 de dezembro, 
a Casa da Criança também utilizou o 
espaço para realizar sua festa de con-
fraternização. O evento contou com 
a presença do palhaço “Tio Vela”, da 
empresa Happy Infancy, que animou a 

criançada com diversas brincadeiras.  
A entidade é uma organização não 

governamental, de assistência social 
e fi lantrópica, que atualmente atende 
cerca de 70 crianças carentes da cida-
de, com idade entre 04 e 15 anos. 

À IMPRENSA E À POPULAÇÃO SALTENSE
O Comitê Sindical de Salto, compos-

to pelos sindicatos abaixo relacionados 
e que assinam este documento, vem até 
a população saltense, por seus meios de 
comunicação impressos, registrar sua 
SURPRESA e INDIGNAÇÃO diante 
dos acontecimentos políticos ocorridos 
no último dia 27 de janeiro em nossa 
cidade.

Como cidadãos saltenses e partícipes 
de seu desenvolvimento, sempre atua-
mos na vanguarda das reivindicações e 
de forma coletiva defendemos os inte-
resses de nossos trabalhadores. Por isso, 
tínhamos a esperança de que a grande 
aliança construída em 2003 e vitoriosa 
nas eleições de 2004 e 2008 fossem a 
mudança defi nitiva na forma de gover-
nar uma cidade. Tínhamos a esperança, 
pois participamos ativamente de sua 
construção: as primeiras reuniões pre-
paratórias e de planejamento do grupo 
aconteceram em uma de nossas sedes. 
Participamos, acompanhamos e apoia-
mos as decisões do coletivo que apon-
tavam para uma continuidade presente e 
constante, a partir de uma nova forma de 
fazer política. Acreditamos ainda mais, 
apesar de sempre mantermos nossas 
reivindicações, quando presenciamos o 
primeiro mandato que provou ser pos-
sível governar a partir do interesse cole-
tivo. E foi esse interesse e objetivo que 
nos impulsionou a participar da segunda 
e vitoriosa campanha em 2008. 

Para nós, do movimento sindical e 
certamente toda a população, o cami-
nho natural estava traçado: o coletivo 
do governo municipal manteria sua he-
gemonia com a continuidade do gover-
no nas eleições de 2012, a partir de seu 

vice-prefeito, um dos grandes artífi ces 
das mudanças ocorridas na cidade. Tí-
nhamos a confi ança de que a liderança 
de nosso prefeito não permitiria mudan-
ças nestes caminhos construídos desde 
o início. 

Terrível engano!
Outros interesses falaram mais alto. 

Outros compromissos certamente se so-
brepuseram à vontade coletiva. Outras 
interferências destruíram o coletivo que 
existiu. E o que assistimos no último 
fi nal de semana foi o retorno à velha 
forma de se fazer política, a partir da 
exclusão, do individualismo e do poder 
mesquinho. 

A exclusão sumária do Partido dos 
Trabalhadores da administração de nos-
sa prefeitura é um verdadeiro “tapa na 
cara” de todos os trabalhadores e traba-
lhadoras que confi aram no atual prefei-
to. O que vimos e sentimos nesta sema-
na pode ser resumido em duas palavras: 
SURPRESA E INDIGNAÇÃO. 

O movimento sindical reafi rma seu 
compromisso de lutar por um governo 
democrático e transparente. Um gover-
no liderado por quem possa colocar no 
poder a população organizada e parti-
cipativa. Um governo que tenha como 
preocupação primeira o bem estar de 
sua população.

Tínhamos todas as condições de con-
tinuar sem nenhum trauma. Mas diante 
da SURPRESA e INDIGNAÇÃO torna-
mos público nosso apoio ao Partido dos 
Trabalhadores e seus partidos aliados na 
construção da futura candidatura de JU-
VENIL CIRELLI, nosso vice-prefeito, 
pois dele temos certeza que jamais rece-
beremos em troca um “tapa na cara”.

ASSEMBLEIAS

Diretores do Sindicato realizaram 
uma assembleia na empresa Thermoid 
S/A Materiais de Fricção na tarde da últi-
ma quarta-feira, dia 01 de fevereiro, para 
falarem sobre a compensação dos dias 
pontes de 2012. Uma votação feita com 
os funcionários no local, aceitou o calen-
dário anual, com seis dias pontes, cada 
qual com seis horas e quinze minutos 
de trabalho, nas seguintes datas: 11/02, 
14/04, 16/06, 22/09, 20/10 e 24/11.

Uma assembleia também foi reali-
zada na empresa Kanjiko do Brasil In-
dústria Automotiva Ltda. no dia 01 de 
fevereiro, para a discussão do mesmo 

assunto. Através do voto secreto, os 
funcionários aceitaram a proposta apre-
sentada e, aproveitando a ocasião, os 
diretores sindicais também lembraram 
algumas reivindicações que estão sen-
do feitas à empresa nesse ano, como o 
aumento do adicional noturno e do piso 
salarial, que é um dos menores da re-
gião, bem como as negociações do PPR, 
que já foram iniciadas. Os diretores co-
municaram ainda que, a partir do mês de 
abril, os trabalhadores da empresa pas-
sarão a ser horistas e não  mais mensa-
listas, ganhando assim, cinco dias a mais 
no ano. 


