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NEgOCIAÇÃO DO PPR CONTINuA NAS EMPRESAS

Fotos: KR Comunicação

As negociações do PPR – Programa de Participação nos Resultados deste ano de 2012 continuam na maioria das empresas
saltenses, cujas bases pertencem
ao Sindicato dos Metalúrgicos de
Salto.
Em uma assembleia realizada
no dia 05 de março, na Inferteq
Indústria e Comércio de Etiquetas
Ltda (fotos), a proposta apresentada foi rejeitada pelos trabalhadores, através de voto secreto. Posteriormente, a Inferteq ofereceu
um novo valor, apresentado aos
funcionários nesta terça-feira, dia
13 de março, e novamente rejeitado pelos mesmos. Agora o StimSalto, junto com os trabalhadores,
tomarão uma nova decisão.
O objetivo do Sindicato nesse
ano é a negociação e a aprovação
da proposta em 100% das bases
metalúrgicas cadastradas, ou seja,
nas 216 empresas do setor.

BAILE EM
HOMENAgEM ÀS
MuLHERES É
uM SuCESSO.
CONFIRA AS FOTOS
NA PÁgINA 4!
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EDITORIAL
Levantar cedo, deixar a casa em
ordem, o almoço pronto, acordar o
filho, aprontar seus materiais, leválo à escola, ir para o trabalho, buscar o filho na escola, voltar para o
almoço, ir ao trabalho novamente,
voltar para o jantar, ajudar o filho
na lição de casa, dar atenção ao marido, arrumar a casa, cuidar de si...
ufa....se você é mulher existe uma
grande possibilidade da sua rotina
diária ser assim.
Atualmente, não só as mulheres
assumiram e ainda assumem papéis
cada vez mais importantes, como
também, por não serem reconhecidas, precisam enfrentar jornadas
excessivas, como a descrita acima,
para se firmarem e serem valorizadas na sociedade. Uma sociedade
que ainda é machista e preserva a
imagem da mulher que necessita
dar conta de tudo sozinha, que precisa ser uma mãe, uma profissional
e uma esposa exemplar, tudo isso
sem perder a feminilidade.

Antes tudo lhes era negado, somente a submissão que não. Agora
lhe cobram e lhe sufocam pela pouca
liberdade conquistada.
A nós, mulheres, nos cabe seguir
em frente e continuar lutando para
que novas gerações, tenham cada vez
mais os mesmos direitos, as mesmas
oportunidades e as mesmas cobranças que os homens. Afinal, muita
coisa já foi conquistada graças ao
nosso poder de mobilização e incansável batalha: já podemos decidir,
por exemplo, se queremos ou não ter
filhos, se queremos ou não adotar o
sobrenome dos nossos maridos, se
queremos ou não trabalhar, que roupa queremos vestir, enfim, se queremos ou não ser submissas.
Áquelas que ainda não detém esse
poder de decisão que são exploradas
e violentadas, nossa maior arma é a
denúncia e a não aceitação.
Já é tempo....

DECLARAÇÃO DE IR PARA ASSOCIADOS
COMEÇA NESSA SEMANA
O StimSalto está oferecendo novamente auxílio aos seus associados para a
declaração do Imposto de Renda. Nesse
ano, os interessados devem retirar uma
requisição na sede do Sindicato ou com
o diretor 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,
pagando a taxa simbólica de R$ 8,00. É
necessário que o trabalhador 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.
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Confira a relação dos documentos
que precisam ser entregues, bem como
a listagem completa das pessoas obrigadas a fazerem a declaração, na edição
anterior deste jornal ou no site www.stimsalto.org.br.

NOVAS INSCRIÇÕES DO
CuRSO DE INFORMÁTICA
Os interessados no curso de Informática, oferecido gratuitamente
pelo Sindicato dos Metalúrgicos de
Salto, devem ficar atentos, pois daqui a poucas semanas já terão início novas inscrições.
As aulas de Noções Básicas,
voltadas às pessoas que não possuem nenhum conhecimento na
área, acontecem uma vez por semana, enquanto as de Formação,
destinadas àqueles que desejam
aprimorar a utilização do computa-

dor, principalmente para o trabalho,
acontecem quatro vezes na semana.

NOVOS CONVÊNIOS
Pensando sempre em oferecer a seus
associados condições especiais de pagamento em serviços de variados segmentos, como educação, academias, mecânicas, farmácias, universidades etc., o
Sindicato dos Metalúrgicos fechou dois
novos convênios nesse mês de março.
Confira abaixo e aproveite as oportunidades imperdíveis!

LAVA RÁPIDO - SuPER JATO & CIA

Rua Rio Branco, 1470E (fundo c/ a
Via Régio)
Descontos: Lavagem Simples: (lavagem do veículo + aspiração + limpeza
interna + caixas de rodas + cera líquida)
= R$ 18,00; Lavagem Completa: (lavagem do veículo + aspiração + limpeza
interna + lavagem do veículo parte infe-

rior + cera líquida) = R$ 28,00

SNOOPY PARK

Rua Eduardo Schivitaro, 31 – Bairro
São João - Tel: (11) 4602-3449
Descontos: Aluguel de 1 brinquedo com desconto de 10% e de 2 ou mais
brinquedos com 15%. Brinquedos: cama
elástica, todas as idades = R$ 130,00; castelinho inﬂável, até 10 anos = R$ 130,00;
castelão inﬂável, até 16 anos = R$ 230,00;
pirâmide escalada = R$ 310,00; piscina
de bolinha = R$ 130,00; máquina de algodão doce = R$ 130,00; tobogã mini - jacaré = R$ 160,00
Confira todos os convênios e os descontos especiais disponíveis aos associados no site do Sindicato: www.stimsalto.org.br!

CuRSOS PROFISSIONALIZANTES
TÊM gRANDE PROCuRA E VAgAS
JÁ ESTÃO ESgOTADAS
Devido a enorme procura por parte
dos trabalhadores e toda a população saltense, os cursos profissionalizantes oferecidos pela entidade CADI-BRASIL,
em parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos de Salto, já estão com as vagas encerradas. As aulas de “Práticas de
Departamento de Pessoal”, “Liderança”,

“Contabilidade” e “Gestão da Qualidade
terão início no próximo dia 17 de março.
O diretor da entidade, Valter Luiz, bem
como o presidente do Sindicato, Alexandro Garcia Ribeiro, fazem questão de demonstrar grande satisfação e agradecem
a todos que fizeram as inscrições, desejando boas-vindas e boas aulas!

www.stimsalto.org.br

PT SALTO
LANÇA NOVO SITE
Na noite do dia 13 de março o PT –
Partido dos Trabalhadores de Salto lançou à imprensa, militância e população
em geral seu novo site, disponível no
endereço www.ptsalto.com.br
No lançamento, realizado no piso
superior do restaurante Scalett, foram
demonstradas todas as possibilidades de
interação com os que acessarem a página virtual, assim como os espaços informativos e formativos do Partido.
A principal utilidade e objetivo desse
canal de comunicação é ser um instrumento de aprofundamento nas questões
políticas da cidade, principalmente a
partir das maiores características do
partido: a participação e a discussão de
ideias. Além disso, um completo espaço
com as notícias locais, regionais e nacionais, fotos, filmes e alternativas tecnológicas possíveis pela internet também farão parte do novo site.
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DIRETOR PARTICIPA DE MESA DE DEBATE DA
CAMPANHA DA FRATERNIDADE EM SALTO
O diretor do Sindicato, Valter Luiz,
participou recentemente do evento
“Ecoando Fraternidade”, que marcou
o início da Campanha da Fraternidade
2012 em Salto, cujo tema nacional é
“Fraternidade e Saúde Pública - Que a
saúde se difunda sobre a terra” .
Na oportunidade Valter participou de
uma mesa de debate sobre voluntariados
da saúde, realizada na Igreja de São Roque, no Jardim das Nações. O convite
surgiu por ele fazer parte do Conselho
da Saúde e dos Deficientes de Salto,
além de ser o presidente da entidade
CADI-BRASIL, cujo trabalho consiste
em atender crianças com deficiências e
encaminhá-las a diversos profissionais
da saúde, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais etc.
A Campanha da Fraternidade de 2012
será promovida na cidade pelas pasto-

ESPAÇO DIEESE

Pequeno crescimento da taxa de desemprego

KR Comunicação

Em janeiro, a Pesquisa de Emprego
e Desemprego (PED) - realizada mensalmente em seis regiões metropolitanas e no Distrito Federal pelo Sistema
PED - apurou pequeno crescimento no
desemprego em relação a dezembro,
com a taxa metropolitana passando de
9,1% para 9,5%.
Frente a janeiro do ano passado houve crescimento de 2,4%, com a abertura
de 475 mil vagas. A oferta de novos postos continuou a ser mais intensa para o
trabalho formal, com carteira assinada.
O rendimento médio, em dezembro
último, passou a equivaler a R$ 1.458,
para os ocupados – com crescimento
de 0,4% - enquanto o salário médio
reduziu-se em 0,4%, correspondendo a

R$ 1.510. Em comparação com dezembro de 2010, o rendimento médio real
dos ocupados diminuiu 1,2%, enquanto
para os assalariados houve relativa estabilidade.
CESTA BÁSICA: De acordo com o
Dieese, no mês de janeiro apenas 02, das
17 capitais onde o estudo é feito, apresentaram recuo nos preços dos produtos
alimentícios essenciais. As reduções foram apuradas em Porto Alegre (-0,81%)
e em Vitória (-1,54%). Nas outras 15 localidades os preços subiram, sendo que
em sete cidades o aumento foi maior que
3,00%: Brasília (4,72%), João Pessoa
(3,90%), Florianópolis (3,51%), Rio de
Janeiro (3,35%), Recife (3,32%), Curitiba (3,17%) e Aracaju (3,11%).

Claudio Nascimento

rais da Ecologia, Fé e Política e da Saúde,
além de um grupo de coordenação específica. Nas próximas semanas, as mesas
de debates terão continuidade em diversas
paróquias. No dia 14 o tema discutido na

Paróquia Cristo Rei será “Saúde e Meio
Ambiente”, seguido de discussões sobre
“Atendimento Básico”, no dia 21, na Igreja de São José, e “Saúde e Humanização”,
no dia 28, na Paróquia São Benedito.

CONTRA OS PEDÁGIOS ABUSIVOS
Uma audiência realizada na Câmara dos Vereadores de Salto, na última
sexta-feira, dia 9 de março, coordenada pela deputada estadual Ana Perugini
(PT), teve o objetivo de discutir sobre os
pedágios nas rodovias paulistas.
Um bom número de pessoas compareceu ao local. O evento foi presidido
pelo vereador Wilhes Gomes da Silva
(PT), que também é diretor do Sindicato
dos Metalúrgicos, pelo vereador Divaldo Garotinho (PT), e contou também
com a presença do deputado federal Arlindo Chinaglia (PT) e do vice-prefeito
Juvenil Cirelli.
Há tempos que a bancada de Oposição do Partido dos Trabalhadores (PT)
luta contra os preços abusivos dos pedágios. Segundo a FEM/CNM-CUT, por
exemplo, o pedágio de São Paulo é o

Josevane Victor

mais caro do Brasil, batendo inclusive o
valor cobrado nas rodovias dos Estados
Unidos e da Itália.

GREVE DOS SERVIDORES
O Sindicato dos Metalúrgicos de Salto ofereceu sua sede para
um encontro de organização dos servidores públicos.
O ato aconteceu na tarde da última segunda-feira, dia 12 de
março, e teve como objetivo mobilizar os trabalhadores para a
paralisação da categoria na cidade.
A greve já atinge algumas repartições públicas da Prefeitura da Estância Turística de Salto e os trabalhadores reivindicam
20% de aumento, índice não oferecido até o momento.
Após o encontro na sede do StimSalto, os servidores tomaram
o centro de Salto e se dirigiram à Câmara e Prefeitura local.
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BAILE EM HOMENAgEM ÀS MuLHERES FOI uM SuCESSO

Fotos: KR Comunicação

VOZ DO

TRABALHADOR

Ilustração feita e entregue pelos trabalhadores

O Sindicato dos Metalúrgicos realizou em sua sede, na noite do último sábado, dia 10 de março, um grande baile em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher, animado pela banda Livre Acesso. Estiveram
presentes trabalhadores associados, diretores e funcionários do StimSalto, representantes da FEM/CUT, autoridades, imprensa e muitos cidadãos saltenses, que prestigiaram o evento. Na ocasião, diversos brindes
doados pelo Sindicato e por diversas empresas saltenses foram sorteados
entre as mulheres presentes. As indústrias parceiras, que contribuíram
com as doações, foram: Portec Lara, Azul Calçados, Continental, Tupre,
Maria Jóias e Êxodo Seguros, além da FEM/CNM-CUT.
Confira algumas fotos nesta página! Mais imagens estão disponíveis
no site do Sindicato, no endereço www.stimsalto.org.br!

NAgEL/PITTLER: Nós, funcionários

da Nagel, do setor de usinagem, estamos muito insatisfeitos com a nossa
liderança, devido sua antiética e falta
de profissionalismo, por não se preocupar com o lado humano de seus
funcionários, não tendo experiência
suficiente para comandar um setor.

