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Trabalhadores e trabalhadoras metalúrgicos de Salto 
reelegeram a chapa 1, em eleições realizadas nos dias 26 
e 27 de março, em primeiro turno. O pleito definiu a 
Direção do Sindicato, Comitê Sindical das empresas e 
Comitê Sindical dos Metalúrgicos Aposentados. 
A eleição foi preparada por um amplo processo de 

mobilização da categoria, com assembleias que tiveram a 
participação de centenas de trabalhadores. A presença 
nas urnas foi fundamental para legitimar o processo 
eleitoral. Cabe aos trabalhadores se aproximarem ainda 
mais dos diretores eleitos nas fábricas, e buscarem 
compreender o trabalho deles, bem como também, para 
fazer suas reivindicações e sugestões. 

Abaixo a relação dos diretores eleitos:
Altena: Avelino Lucio Neto e Edgar Severino se Jesus
Continental: Altevir Aparecido Oliveira, Cleide Caetano 
Silvestre, João Batista Penariol e Marcio Antonio Padilha.
Corti industria Mecânica: Benedito de Jesus Marciano.
Delta Star: Flavio Dionísio Alves Ribeiro.
Infertec: Marcia Ferreira Ferro.
Kanjiko: André Luis Matias, Jean Robert Honório e 
Wellington Jones Pereira Barbosa.
Nagel do Brasil: Alexandro Garcia Ribeiro e Willhes 
Gomes da Silva.
Rovago: Manoel Porfirio dos Santos.
Thermoid: Agenor Aparecido da Silva, Rido Saldanha 
Neto e Wagner Lucio.
Metalúrgicos Aposentados: Claudemir Trovilho, José 

Henrique de Souza, Magailda Silva Pereira e Valter Luiz.

Chapa 1 eleita para direção do sindicato

Seminário Nacional da CUT de Trabalhadores e 
Trabalhadoras com Deficiência

Valter Luiz e Flavio Dionísio representaram Salto no Seminário Nacional da CUT de Trabalhadores e Trabalhadoras com Deficiência, que 
aconteceu de 19 a 21 de março, em São Paulo. O encontro reuniu representantes de São Paulo, Minas Gerais, Amazonas, Bahia, Distrito 
Federal, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraná e 
Ceará.
Valter, que é um dos coordenadores do Coletivo da pessoa com 
deficiência, informou que o seminário teve o apoio da AFL-CIO 
(Central Sindical Estadunidense), e teve também a participação de 
Flávio Henrique de Souza, presidente recém-eleito do CONADE 
(Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência).
O objetivo do Seminário foi aprofundar temas voltados para a 
formação e organização dos trabalhadores e trabalhadoras com 
deficiência nos sindicatos, ampliando e fortalecendo coletivos e 
comissões por todo o País.
Para os coordenadores  do coletivo, Anaildes Sena e Valter Luiz, o 
seminário foi ótimo e cumpriu com parte de seus objetivos. “Houve 
muita participação de todos os presentes, houve uma doação aos 
trabalhos no seminário e o aprendizado foi muito grande com lições 
de trabalho e conduta para a nossa militância, ampliando bastante 
os nossos horizontes”, disse Anaildes.
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ü Assistente Fiscal (Nota Fiscal 

Eletrônica) + Assistente Contábil

ü Leitura e Interpretação de 

Desenho Técnico Mecânico

ü Auxiliar de Farmácia + Técnica 

de Injetável

ü Traçado e Planificação de 

Caldeiraria

ü Pintura Residencial (Você Aprenderá 

as Técnicas de TEXTURA mais usadas no 

Mercado)

ü Manicure - Design de Unhas 

(SPA de Pés e Mãos)

ü Auxiliar de Departamento 

Pessoal + RH (Recursos Humanos)

ü Mecânica de Autos + Injeção 

Sindicato da
Construção 

Civil de Salto

Recanto dos metalúrgicos 
Visite com sua família o Recanto dos Metalúrgicos. Tem 
pesqueiro, piscinas, lanchonete e área de recreação. 
Fique ligado na programação cultural, a partir deste 
mês, Encontro de Violeiros.
Endereço: Estada Salto - Elias Fausto, 100, Jardim 
Iracema. Informações pelos telefones 4602 5890 e         
9 6250 4948 (OI) 



Reforma Política Já
Movimentos Sociais e Pastorais Sociais de Salto engajados na campanha pela reforma política. No 
final de abril, acontece um ato de conscientização e panfletagem sobre a campanha. 
Dia 28 – 16h – Panfletagem na Câmara Municipal.
Dia 29 – 15h – Reunião no Sindicato dos Papeleiros e às 19h, no Salão Paroquial da Igreja de São 
Benedito.
Dia 30 – 16h – Café do Plebiscito em frente a Biblioteca Publica Municipal. 

Diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de Salto Salto participaram do 7º Congresso da FEM-CUT/SP 
“Rumo ao Fortalecimento e à Consolidação 
da Organização no Local de Trabalho”, 
realizado de 18 a 20 de março, no Salão 
das Andorinhas, em Campinas. Estiveram 
presentes o presidente Alessandro Garcia, 
Magailda e Agenor.
Durante o encontro o metalúrgico no ABC, 
Luiz Carlos da Silva Dias, conhecido como 
Luizão, foi eleito presidente da FEM-
CUT/SP. O companheiro Luizão sucederá 
Valmir Marques da Silva, Biro-Biro, que 
presidiu a Federação por dois mandatos, 
no período de 2007 a 2015. A nova gestão 
teve uma ampla renovação, com o 
aumento da participação de dirigentes 
metalúrgicos, como o Agenor de Salto, que 
passou também a integrar a diretoria.
Os participantes debateram temas importantes como a situação e os desafios das mulheres 
metalúrgicas, política Industrial, a importância do Macrossetor da Indústria, sustentação Financeira e 
a Organização no Local de Trabalho e por ultimo, a democratização dos Meios de Comunicação, tão 
necessária para o processo revolucionário dos trabalhadores.

EDITORIAL
A Necessidade de Democratizar os Meios de 

Comunicação

Ficou evidente em nossa cidade o 
principal jornal destacando uma faixa 
que defende a Intervenção Militar no 
Estado na manifestação das elites, 
ocorrida no dia 15 de março. Não foi a 
primeira vez, o mesmo jornal teve a 
“cara de pau” de chamar de revolução, o 
G o l p e  d e  1 9 6 4 ,  e m  e d i ç ã o 
comemorativa no ano passado. O poder 
financeiro, aliado a uma tradição 
elitizada da colonização da cidade, faz 
com que estas divulgações ganhe 
proporções irresponsáveis. Mesmo que 
boletins de sindicatos, de igrejas e de 

associações divulguem a violência da ditadura militar, a corrupção e 
o autoritarismo, o povo fica com a versão do jornal, devido a sua 
ampla cobertura na cidade.  
Tivemos também a evidente manipulação da TV que se diz 
jornalística, mas puramente parcial, ao condenar um partido ou uma 
pessoa, e isentando outras. No caso da TV é ainda muito mais grave, 
pois, segundo a Constituição Brasileira, cabe ao Poder Executivo 
outorgar e renovar a concessão, permissão e autorização dos 
serviços de radiodifusão, que compreende a transmissão de sons 
(radiodifusão sonora) e a transmissão de sons e imagens (televisão), 
bem como ao Congresso Nacional apreciar o ato (art. 223 e 223, §1º). 
Esse serviços de radiodifusão hoje no Brasil, são controlados por 
poucos grupos. O Fórum de Democratização da Mídia divulgou um 
quadro relatando esta triste realidade: (Quadro abaixo)
Trata-se de uma proibição presente no texto constitucional desde 
1988, quando diz em seu §5º, art. 220 que “os meios de comunicação 
social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio 
ou oligopólio.”
É preciso que seja garantida a maior pluralidade possível na difusão 
das informações, opiniões, ideias etc. Os longos anos de monopólio 
e falta de compromisso com a realidade têm gerado uma crise de 
credibilidade das grandes mídias junto à população.
“A propaganda é alma do negócio”, frase super conhecida, que foi 
apoderada pelas empresas jornalísticas do Brasil, que se tornaram 
apenas agencias de persuasão, convencendo o cidadão, mesmo 
com mentiras. Precisamos mudar essa realidade exigindo a garantia 
constitucional do direito a comunicação. Mas enquanto isso não 
acontece, devemos nos da classe trabalhadora temos que nos 
atentar, ao que é divulgado nos meios comerciais, e buscar sempre 
um contra ponto, como por exemplo nas mídias comprometidas com 
as lutas sociais e do trabalhador: Jornais de Sindicatos, Boletins de 
igrejas, sites nacionais como: WWW.brasildefato.com.br; 
cartamaior.com.br; cartacapital.com.br; CUT.org.br, dentre outros.
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Novos Rumos da Thermoid
Os trabalhadores da Thermoid S/A continuam 
enfrentando os mesmos problemas. Entra mês e 
sai mês e a insegurança continua. Em plena 
recuperação judicial a empresa não consegue se 
acertar, em termos administrativos e gerenciais, e 
o trabalhador é quem sai prejudicado.  
Durante seis meses, um gestor  esteve a frente 
do administrativo, e apesar da produção estar 
regular, a falta de atenção aos direitos dos 
trabalhadores foi intensa, gerando insatisfação e 
reclamação ao sindicato. Muito retrocesso em 
conquistas e falta de clareza no diálogo, foram as 
principais reclamações. Diante de tantas 
frustrações e por não atender as expectativas do 
trabalhador, várias assembléias e reuniões 
aconteceram na fábrica, que culminou com o 
afastamento da gestora, no dia 20 de março.

Porém, foi contratado um gerente, Sr. MarcIo 
Antonio, que pediu três meses para dar uma 
resposta positiva aos caminhos que a empresa 
deve seguir. Nos primeiros dias, o novo gerente 
parece ter deixado sua marca. Foi anunciada a 
contratação de novas pessoas, porem, o 
desrespeito ao trabalhador continua. Ele demitiu 
funcionários, não pagou e pediu para irem buscar 
os direitos na justiça. A expectativa dos 
trabalhadores é sempre por melhoras, afinal, 
todos sabem do potencial da Thermoid, a é do 
perfil deles “vestir a camisa” da empresa e buscar 
sempre o melhor. Espera-se então, que a nova 
gerência, reconheça este espírito, ouça os 
trabalhadores, e todos juntos possam enfrentar 
os problemas.

FEM promove Seminário em Campinas

Foto: (Crédito: Torres Foto e Vídeo).

Diagramação: Diogo Nascimento



Representação do sindicato
Ficamos sem representante dos trabalhadores 
na tradicional Metalcoop. Ainda há tempo de 
revertermos essa situação. Companheiros, 
conversem com os demais trabalhadores 
“chão de fábrica”, sobre o assunto, e informem 
a diretoria da empresa. Com certeza todos e 
todas ganharam com isso. Nossa eleição já 
aconteceu, e os novos diretores tomarão 
posse em breve, mas, dependendo da união e 
vontade de vocês, a empresa e o sindicato 
ainda podem incluir um diretor na nova gestão.
Imagem: www.conversadepeaoblogspot.com
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Isso eu também faço!! 
Como diria o caipira, “isso eu 
também faço”, Ele chegou 
com pinta de executivo bem 
sucedido, moderno, roupa de 
linho e tudo. Quase que 

acreditamos que ele ia resolver os problemas da Thermoid.  
Cheio de promessas e de fala fácil. “Por fora linda Viola e 
dentro pão bolorento”, como também diria o caipira. A 
primeira medida tomada: demoções de companheiros. Se 
pra trazer alguém de fora com soluções assim, então porque 
não promover alguém de dentro da empresa, que conhece a 
nossa realidade, os produtos e o mercado. Sempre é a mesma coisa, cada um que 
vem ao invés de resolver os problemas, criam outros. 
Imagem: www.blogbarrapesada.com

Ta fingindo que não é com ela
I.T.T, Altena e outras empresas que ainda não decidiram o 
PPR (Programa de Participação nos Resultados) devem 
se preparar para negociar o direito do trabalhador. As 
empresas que mais lucram são aquelas que tratam 
melhor seus trabalhadores e trabalhadoras. São também 
aquelas cuja direção sabem disso. Mas tem um pessoal 

aqui em Salto que parece não entender isso, e depois reclama de crise de governo e 
outras coisas. Podem até fingir que não é com elas, mas os trabalhadores vão 
lembrar de tudo isso sempre. “Sabendo dividir não vai faltar”.

O mês de março foi intenso para os trabalhadores e 
trabalhadoras metalúrgicos de Salto. Representantes 
da diretoria percorreram várias empresas, conversando 
com patrões e com os trabalhadores, debatendo e 
reivindicando vários assuntos. Além de muitas 
conquistas, o maior resultado, na opinião da diretoria, 
dói estar gente a frente, olho a olho, com os 
trabalhadores. “Mesmo sabendo que nem tudo foi 
conquistado ainda, a certeza de ter o trabalhador unido 
é a maior vitória”, analisou o sindicato.
Altena – No inicio do mês a direção se encontrou com os 
trabalhadores e trabalhadoras da Altena, para iniciar a 
negociação com a empresa, em relação ao PPR 
(Programa de Participação nos Rendimentos).  
Também foram abordados questões internas da 

empresa.
Na Nágel a direção esteve presente conversando com 
os trabalhadores. O principal assunto também foi o 
PPR.
Thermóid: Foi o local onde mais houve assembléias e 
reuniões. A empresa está descumprindo obrigações 
básicas com os trabalhadores. Houve apresentação de 
nova gerencia, foi solicitado mãos prazo para acertar os 
problemas da empresa, mas as dificuldades continuam. 
Sindicato e trabalhadores mantém constantes diálogos 
para garantir seus direitos.
J.M. Fontana: Uma belíssima assembléia aconteceu 
nas dempendencias da empresa, e os trabalhadores 
conseguiram 8% de aumento salarial, incluindo 
reposições. A grande participação, a cidadania e o 
compromisso dos trabalhadores foram pontos 
fundamentais para o sucesso das reivindicações.
Kanjiko:  Os trabalhadores e trabalhadoras, de olho nos 
direitos, e com o apoio da direção sindical, se reuniram 
em assembléia para definir o PPR, ainda em 
negociação com a empresa.
Q.C/S.Q/J.C-Tech: A Assembleia definiu o PPR e 
compensação de horas.
Todas as assembléias foram r iquíss ima em 
participação, mostrando o emprenho da direção do 
sindicato e o interesse dos trabalhadores por seus 
direitos.

A Plenária Nacional 
dos  Mov imen tos 
Populares por Mais 
Democracia, Mais 
Direitos e Combate à 
Corrupção realizada 
na terça (31), na 
q u a d r a  d o s 
bancários em São 
Paulo,  af i rmou a 
u n i d a d e  d o s 
m o v i m e n t o s 
populares em torno 
d o  m a n d a t o  d a 
presidenta Di lma 
Rousseff, em defesa 
da democracia e do 
resultado das urnas e 
com a opinião unânime que a maneira mais eficaz de combater a corrupção é fazer uma 
reforma política que, entre outras mudanças, proíba o financiamento de empresas e bancos 
para candidatos a cargos eletivos.
Durante o encontro a CUT (Central Única dos Trabalhadores) fez questão de manter 
também a cobrança sobre os rumos atuais do governo. O presidente da CUT, Vagner 
Freitas, defendeu o resultado das urnas e condenou o golpismo de setores que insinuam 
impeachment. Mas ponderou: "Defender a democracia é também defender nossos direitos". 
Ele também criticou as medidas de ajuste fiscal que restringem direitos dos trabalhadores, 
como as MPs 664 e 665, que alteram regras de seguro-desemprego e pensões, entre 
outros.
O ex-presidente Lula, numa mensagem de otimismo, encerrou sua fala lembrando que ele 
próprio foi alvo de ataques maciços e constantes da oposição e da mídia, mas terminou com 
altos índices de aprovação popular. "Esperem. A Dilma pode terminar melhor do que eu", 
disse Lula.
Como se estivesse se dirigindo diretamente à presidenta, Lula afirmou: "Esses que aqui 
estão são seus parceiros para os bons ou maus momentos". Afirmou acreditar que Dilma 
tem compromisso com os mais pobres e com os trabalhadores e lembrou de onde veio o 
apoio que ele próprio recebeu em momentos de crise: "Quando eu estava com problemas 
quem me jogou uma boia salva-vidas não foi o mercado, foi o povo brasileiro", disse.
Para Lula, a diferença dos governos do PT em relação aos anteriores, no quesito corrupção, 
é que "levantamos o tapete e criamos novas ferramentas e canais para fiscalizar e combater 
os desvios".
João Paulo, do MST, deu o tom da Plenária. "Não ao golpe. Estamos aqui pelos direitos dos 
trabalhadores, pela democracia, pelos direitos dos trabalhadores e contra corrupção e em 
defesa da Petrobrás, e em especial em defesa do povo brasileiro".
Fonte: FEM

Plenária da CUT reafirma unidade dos 
movimentos pró-democracia 

Março foi o Mês de muitas lutas

http://www.conversadepeaoblogspot.com


Cadi Brasil convida a todos para a 4ª Noite do Flash Back. Dia 11 de abril, 
às 21h, no Sindicato dos Metalúrgicos, ao lado da rodoviária de Salto. 
Animação do DJ Kalisto. Convites e informações pelo telefone 4602 5890.
Estará presente no baile Muriel Pokk que é consultora sobre a questão da 
inclusão das pessoas com necessidades especiais e poeta. O baile 
também terá a honrosa presença dos atores Rita Pokk e Oriel Goldenberg.
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Bailão do Dia Internacional da Mulher 
Com um grande bailei animado por Pimentinha do Forró e distribuição de brindes, o Coletivo de Mulheres do Sindicato dos Metalúrgicos de Salto comemorou o Dia 

Internacional da Mulher. A festa foi no Recanto dos metalúrgicos no dia 07 de março.

Trabalhadores nas ruas em São Paulo
No dia 13 de março milhares de trabalhadores e trabalhadoras de São Paulo 

estiveram nas ruas 
para manifestar por 
“Direitos da Classe 
Traba lhado ra ,  em 
Defesa da Petrobrás, 
e m  d e f e s a  d a 
Democrac ia  e  por 
Reforma Política. O 
a t o  r e u n i u 
sindicalistas, agentes 
d e  m o v i m e n t o s 
sociais, trabalhadores 
(as) e artistas. Os 
diretores do Sindicato 
dos Metalúrgicos de 
Sa l to  e  mi l i tan tes 
s o c i a i s  d e  n o s s a 
c i d a d e  t a m b é m 
participaram do ato. 
Debaixo de chuva 

forte, em grande parte crianças e mulheres, levantavam a bandeira da democracia, 
e contra a intervenção militar e a corrupção. Centenas de pessoas também 
defendiam a presidente Dilma dos ataques da elite brasileira.
“Um dos maiores desafios dos movimentos sindical e social hoje é defender, de 
forma unificada e organizada, o projeto de desenvolvimento econômico com 
distribuição de renda, justiça e inclusão social. É defender uma Nação mais justa 
para todos”, disse Wagner Lucio, que participou da manifestação, carregando a 
bandeira do Brasil. 
Quanto aos direitos dos trabalhadores, as ruas afirmavam que se o governo quer 
combater fraudes, deve aprimorar a fiscalização; se quer combater a alta taxa de 
rotatividade, que taxe as empresas onde os índices de demissão imotivada são 
mais altos do que as empresas do setor, e que ratifique a Convenção 158 da OIT. 
Outra luta dos trabalhadores é contra o PL 4330, que pode liberar a terceirização 
ilimitada para as empresas.
 “Estamos em alerta, mobilizados e organizados, prontos para ir às ruas de todo o 
país defender a democracia e os interesses da classe trabalhadora e da sociedade 
sempre que afrontarem a l iberdade e atacarem os direitos dos/as 
trabalhadores/as”, afirmou a CUT, uma das participantes da manifestação.

Mudança do 
Auxilio Doença 

O s  M i n i s t é r i o s  d a 
P r e v i d ê n c i a  S o c i a l , 
Trabalho e Emprego, 
Planejamento e Fazenda 
anunciaram alterações na 
concessão dos benefícios 
de pensão por morte e 
a u x í l i o - d o e n ç a .  A s 
mudanças estão na Medida Provisória nº 664.
Auxílio-doença- De acordo com a medida, foi estabelecido um 
teto para o valor de benefício. O valor do auxílio-doença será 
limitado à média da soma dos 12 últimos salários de contribuição, 
visando evitar situações em que o valor do benefício fica acima do 
último salário que o segurado recebia, acarretando um 
desincentivo para a volta ao trabalho.
O prazo para que o afastamento do trabalho gere um auxílio-
doença, pago pelo INSS, passou de 15 para 30 dias. Agora 
afastamentos de até 30 dias serão de responsabilidade das 
empresas. O objetivo é estimular às empresas a investir em saúde 
e segurança no trabalho.
As alterações para o auxílio-doença começaram a vigorar no dia 
01 de março.
Fonte www.cut.org.br

NOITE DO 

FLASH BACK

http://WWW.cut.org.br
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