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Finalizada as Eleições dos
 

Metalúrgicos 
Outra vez os trabalhadores e 
trabalhadoras metalúrgicos, de 
mais de oitenta empresas de 
Salto, foram as urnas. Nos dias 
23 e 24 de abril eles votaram e 
elegeram, com 97%, a nova 
diretoria do sindicato, agora em 
segundo turno. Confira na 
página 4 os nomes da nova 
composição da diretoria.

Shows com: Banda Yang, Marcelo Mattos e Odair 
e Pimentinha do Forró

Atenção Trabalhador 
Lembre-se: 1) Os Convites devem ser retirados até o dia 30 de abril, nos 
Sindicatos dos Papeleiros, dos Metalúrgicos e da Construção Civil
2) O churrasco será servido até três espetos por retirada 
3) Cerveja apenas um real e será servida aberta 
4) Não será permitida a entrada sem o convite 
5) Os Servidores Municipais devem retirar o convite em um dos três sindicatos 
organizadores. 
6) Apresentar carteira do sindicato ou documento que comprove na portaria.

Reforma 
Política

O Comitê Plebiscito Popular 
Médio Tietê convida a todos 
para uma semana de 
reflexão sobre a Reforma 
Politica.
D i a  2 8 ,  à s  1 6 h ,  
A p r e s e n t a ç ã o  e  
panfletagem na Câmara 
Municipal
Dia 29, às 19h30min, no 
Salão Paroquial da São 
Benedito, Encontro com 
Movimento Sindica l  e  
Pastorais Sociais.
Dia 30, às 16h, Café do 
Plebiscito, em frente a 
Biblioteca Pública Municipal.

Corte de Cabelo
A partir de 9 de maio corte de cabelo na sede do nosso 

sindicato todos os sábados. Valor apenas R$ 8,00 para sócios.

Vem aí, dia 23 de maio, 1ª Costela no Chão, com variado cardápio para você saborear 
com a família e amigos.
Animação da Banda Sem Limites.
Convites antecipados com desconto. Até o dia 17, não sócio 25 reais e sócio apenas 
20 reais. 
Adquira o seu no Sindicato dos Metalúrgicos ao lado da rodoviária  ou no recanto dos 
Metalúrgicos.

Estrada Salto e Elias Fausto, 100 - Jd Iracema - Celular (11) 9 6250 4948 - Oi
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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

EDITORIAL
Por Alexandro Garcia – Presidente dos Sindicato dos 
Metalúrgicos de Salto
Presente de Grego aos Trabalhadores

Nas vésperas do dia do trabalhador e da 
trabalhadora a Câmara dos Deputados deu um 
“presente de grego” para o povo, a aprovação 

de um projeto que libera a terceirização da mão 
de obra nas empresas. O Cavalo de Tróia desta 
vez também era de madeira. Trata-se da cara 
de pau dos deputados que votaram a favor do 

PL 4.330, que agora segue para o Senado.
Ficamos imaginando o seguinte. Os tais 
deputados, dentre eles alguns da região, como 
Missionário José Olimpio, Vitor Lippi, Jefferson 
Campos, Guilherme Mussi, Paulo Maluf e 

Herculano Passos, que votaram a favor da lei, receberam votos de 
trabalhadores e agora, votam contra os trabalhadores. Realmente é 
uma coisa difícil de se pensar, porém, fácil de reagir. Que os 
trabalhadores se conscientizem e não votem mais neste tipo de político, 
que faz o jogo dos poderosos. Outra coisa que podemos fazer, e dar 
aquela “recepção calorosa”, principalmente com ovos e tomate, a estes 
ilustres que nos primeiros meses do mandato já demonstram que são 
inimigos do povo que trabalha. É bom lembrar ainda, que trabalhamos 
quase quatro meses, só para reverter em impostos, que parte vão para 
esses deputados preencherem as suas já gordas contas bancárias.
Depois de várias conquistas dos trabalhadores, ao longo do século 
passado, iniciamos novos tempos com ameaças aos nossos direitos. 
Quando tentávamos avançar, os abastados e bochechudos deputados, 
aproveitaram a força adquirida, através da mídia, devido a queda de 
alguns políticos de esquerda, e se revelam como direitistas caçadores 
de pobres e trabalhadores. Sabemos ainda que isso é só o começo, a 
“guerra” ainda está no início, onde nós trabalhadores ainda nem 
abrimos as trincheiras, porem, a direita, apoiada pela mídia e grandes 
empresas, vem com seus canhões.
Não precisamos disfarçar. Não gostamos do presente. Mas queremos 
garantir nosso “direito de consumidor” e procurar uma “loja de 
democracia”, e trocar este presente, por mais direitos aos 
trabalhadores. Pedimos que, na mesma velocidade que aprovaram a 
“PL da Escravidão”, que possam aprovar projetos que de fato, ajudem a 
democracia e o povo num todo, como a “Reforma Política Popular”. 
Caros deputados de direita. Também gostaríamos de dar uma 
lembrança. Um pote de óleo de peroba. Lavem e esfreguem bem esta 
cara de pau, limpe também os olhos, e tenha coragem de olhar nos 
olhos dos trabalhadores que vocês encontrarem: O porteiro do 
condomínio, a cozinheira, o motorista, o engraxate, o jornalista, a 
secretaria e tantos outros.
Este presente, nos dado nas vésperas de nosso dia, primeiro de maio, 
será lembrado para sempre, afinal, já faz mais de dois mil anos, e até 
hoje a gente se lembra de Judas Scariotes.

FOLHA METALÚRGICA

Os diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Salto Agenor e Magailda, participaram do “9º 
Congresso Nacional dos (as) Metalúrgicos (as) 
da CUT”, em Guarulhos. A contribuição dos 
diretores foram importantes, pois o congresso 
mostrou para o Brasil que a categoria está de 
“pé fincado” na luta em defesa da classe 
trabalhadora.
Para o presidente reeleito da Confederação 
Nacional  dos Metalúrgicos da CUT 
(CNM/CUT), Paulo Cayres, o evento é 
histórico, e veio num momento fundamental: 
“O tom está dado: é luta, luta e mais luta”, disse 
Cayres, referindo-se à pauta imediata dos 
trabalhadores – o combate ao projeto de lei 
4330 (da terceirização ilimitada) –, à defesa da 
democracia contra os ataques da elite ao 
projeto de país iniciado há 12 anos, e à pressão 
para que o governo seja cada vez mais da 
classe trabalhadora. Cayres lembrou que um 
exemplo dessa disposição foi dado pelos 
próprios delegados e delegadas, que 
realizaram uma passeata contra o PL 4330 na 
última quarta-feira (15), para se somar ao Dia 
Nacional de Lulas e Paralisação convocado 
pela CUT.
Principais resoluções
Entre as principais resoluções, estão: o 
fortalecimento da organização no local de 
trabalho, por meio de Comitês Sindicais de 
Empresas e das CIPAS (Comissões Internas 
de Prevenção de Acidentes), das redes 
sindicais e de ações articuladas entre os 
sindicatos de base, inclusive com o 

Macrossetor da Indústria da CUT (que reúne 
m e t a l ú r g i c o s ,  q u í m i c o s ,  t ê x t e i s  e  
trabalhadores na al imentação e na 
construção); reafirmar a pauta mínima do 
Contrato Coletivo Nacional de Trabalho nas 
campanhas salariais, construindo também 
uma proposta de piso nacional de salário para 
o ramo metalúrgico, garantindo a licença 
maternidade de 180 dias e buscando a 
igualdade salarial entre homens e mulheres, 
sem distinção de etnia e religião; propor ao 
governo que na política industrial haja 
mecanismos para inibir a rotatividade da mão 
de obra, para que os incentivos sejam iguais 
em todas as regiões, inibindo a guerra fiscal, e 
para que sejam asseguradas contrapartidas 
sociais para a concessão de recursos públicos 
às empresas, além de garantir programa de 
proteção ao emprego.
Moções
Entre as moções aprovadas pelo 9º 
Congresso, estão a de repúdio ao PL 4330, a 
proposta de Emenda Constitucional para a 
redução da maioridade penal e de apoio à 
presidenta Dilma Rousseff condenando os 
ataques desferidos pela mídia tradicional e a 
oposição burguesa.
Eleições
Durante o congresso a diretora de nosso 
sindicato Magailda Silva Pereira foi eleita 
diretora da Confederação Nacional dos 
Metalurgicos.

Fonte:   - fotos Dino Santos e AgenorWWW.cnmcut.org.br

Dia 21 de abril é o Dia do 
Metalúrgico. Um dia para 
refletirmos a importância 
da categoria. 
Ela é fundamental para o 
desenvolv imento do 
Brasil, principalmente 
p a r a  a s  i n d ú s t r i a s  
s i d e r ú r g i c a s ,  
a e r o n á u t i c a s  e  
automobilísticas. Além 
disso, os metalúrgicos 

também podem exercer a profissão em outros setores como mineração e 
indústrias navais. 
Eles podem ter funções específicas, como líder de fundição, soldador ou 
torneiro mecânico. Aliás, esta última função era a exercida pelo ex-
presidente Lula, antes de ingressar na política por meio do  sindicato.
A Metalurgia engloba várias etapas e métodos para extração, fabricação, 
fundição e tratamento dos metais e suas ligas. Há muito tempo, desde a 
antiguidade, a humanidade utiliza os metais para criar ferramentas com 
materiais diversos. Entre os metais utilizados pela metalurgia hoje, 
podemos incluir o cobre, o chumbo, o bronze, o ferro, o ouro e a prata.
Os altos-fornos surgiram no século XIII, mas  a indústria metalúrgica teve 
um novo impulso no século XVIII com a revolução industrial, quando a 
demanda pelos utensílios de metal cresceu exponencialmente.

Dia do Metalúrgico

9º Congresso CNM CUT

http://WWW.cnmcut.org.br
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Pra Salto Vacuo $ Pro trabalhador nada
D i z e m  q u e  é  
melhor perder o 
dinheiro do que 
amigo. No caso da 

Salto Vácuo, o ditado não vale, prefiro perder a 
amizade dos diretores da fábrica. Afinal, tem 
trabalhador sendo mandado embora, e a fábrica 
não paga nem seus direitos. O cara dedicou anos 
a empresa, ajudou nas horas felizes, e agora, nem 
seus direitos ela quer pagar. Ter amigo como esta 
diretoria da fábrica é melhor andar de braços 
dados com inimigos. Sai pra lá Salto Vacuo, sua 
amizade não me interessa, quero só o dinheiro que e meu.    

                                                               
Greve de Fome forçada

Isto é o cúmulo da miséria. Uma 
empresa pode até passar por 
dificuldades, principalmente nesta 
época, em que alguns setores, 
que não se atualizam para o 
mercado passam por crise. Mas o 
que é inaceitável, é uma empresa 
forte, que sonha em conquistar 
mercados, ser tão miserável com 
seus empregados. A MMP, para 
reduzir custos, deixou de fornecer 
comida para o pessoal. Pensando 

pequeno deste jeito, a empresa esta destinada a ser sempre pequena. 

Quando se quer da-se um jeito
Quando se quer fazer algo, sempre se 
da um jeito, mesmos nas piores 
condições. Porém, quando não se quer 
fazer, arruma-se desculpas de todo 
jeito. Assim são os patrões quando se 
trata de negociar o PPR. Algumas 
empresas já fecharam acordo, 
enquanto outras ficam atrás das mais 
estranhas desculpas. Só que para o 
trabalhador não tem desculpa, sempre 
tem que trabalhar e buscar produzir 
para empresa. Inventar desculpa é 
questão de caráter. Isso o trabalhador 
tem de sobra, mas parece faltar para a diretoria de algumas empresas que ainda não 
fecharam acordo para o PPR.

CADI Brasil promove Noite do

 Flashback
Muita animação e descontração marcou a 4ª Noite do Flash Back, promovida pela Cadi 
Brasil, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, no dia 11 de abril.
A animação foi do DJ Kalisto, que tocou sucessos dos anos 60, 70 e 80. O baile teve 
ainda a honrosa presença de Muriel Pokk e os atores Rita Pokk e Ariel Goldenberg.
Valter Luiz da diretoria do sindicato e da CADI Brasil agradeceu a todas as pessoas que 
participaram da noite, e também aquelas que colaboraram para a realização do evento. 

Contra a Redução da Maioridade Penal
Num dos países mais 
desiguais do mundo, como 
é o caso do Brasil, as 
consequências da redução 
da maior idade penal  
aponta para o aumento da 
v u l n e r a b i l i d a d e  d o s  
jovens.  Para o advogado e 
membro do Conselho 
Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, 
Ariel de Castro Alves, as 
consequências da redução 
da maioridade penal serão 
desastrosas. Segundo ele, 
tornar um jovem de 16 
anos “maior de idade” terá 
implicações em outras áreas, como no 
combate à exploração sexual e às drogas.
“A partir do momento em que se reduzir a 
maioridade penal, quem tem 16 anos 
poderá beber à vontade. Quem vai 
impedir? Ele é maior de idade. 
Necessariamente ele vai ter esse direito 
também. Vai ter direito de dirigir veículo, 
porque o Código de Trânsito é bem claro, 
tem de ser imputável”, ressaltou o 
advogado.
De acordo com Ariel, o crime de 
exploração sexual “de vulnerável” será 
afetado. A seu ver, todos os jovens com 
mais de 16 anos poderão ser explorados 
sexualmente. Ele disse que a proteção ao 
trabalho também será afetada porque 
esses jovens poderão trabalhar à noite, 
em serviços perigosos, insalubres, porque 
eles também já serão maiores de idade.
A presidenta da Fundação Centro de 
A tend imento  Soc ioeduca t i vo  ao  
Adolescente (Casa) de São Paulo, 
Berenice Giannella, criticou a proposta em 
debate no Congresso Nacional de 
redução da maioridade penal no país. 
Para ela, a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 171/1993, que diminui 
a idade para responsabilização penal de 
18 para 16 anos, não é cabível, uma vez 
que, com as alterações ocorridas nos 
últimos anos, na legislação penal permita 
que, em alguns casos, adolescentes 
tenham punição maior que adultos.“Com 
todas as modificações que ocorreram na 
lei penal nos últimos anos, eu ouso dizer 
que o adolescente hoje já é mais punido, 
muitas vezes, do que o adulto”, disse 
Berenice, em audiência pública nesta 
semana, na Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo, com o objetivo de 
colher informações e dados para a 
bancada paulista na Câmara dos 
Deputados.
A presidenta da Fundação Casa 
comparou as penas a que são submetidos 
adultos e jovens que, por exemplo, 
tenham roubado um carro. “Minimamente, 
os jovens vão ficar presos por 45 dias, que 
é o tempo de internação provisória até 
aguardar o julgamento. Provavelmente, 
ele vai receber uma medida de internação, 
em São Paulo, em média, de dez a 11 
meses”.
“Se esse crime tivesse sido praticado por 
adulto, ele teria provavelmente uma pena 
menor do que quatro anos e, portanto, 
sairia em liberdade [para cumprir penas 

alternativas]. O adolescente ficaria 
privado de liberdade por muito mais tempo 
do que o adulto. Isso é uma realidade”, 
afirmou Berenice.
Apresentando dados da Secretaria de 
Segurança Pública do Estado, ela 
ressaltou que os adolescentes praticam 
muito menos crimes do que os adultos. Ao 
menos 12% dos presos em flagrante são 
menores e não estão ligados a crimes 
gravíssimos. Segundo Berenice, 2,8% dos 
internos da fundação cometeram crimes 
hediondos. “São ainda pessoas em 
formação e,  por tanto,  merecem 
tratamento diferenciado.”
Para a presidenta da Fundação Casa, é 
preciso analisar a possibilidade de 
aumento do tempo de internação para os 
jovens que praticam crimes hediondos. 
Hoje, o tempo máximo de reclusão na 
fundação Casa é três anos. “É uma 
maneira de ter um tempo maior de 
resposta do Estado. Essa seria uma 
alternativa de dar resposta efetiva à 
sociedade.”
O jurista Dalmo Dallari, que também 
participou da audiência pública, disse que 
a PEC 171 é claramente inconstitucional e 
não poderia sequer ser proposta no 
Congresso Nacional. Segundo ele, a 
proposta agride uma cláusula pétrea da 
Constituição porque propõe a eliminação 
de direitos e garantias constitucionais de 
indivíduos com idade entre 16 e 18 anos.
“A barreira é intransponível, ela já existe, 
e l a  c o n s t a  e x p r e s s a m e n t e  d a  
Constituição. Eu diria, como jurista, que 
basta esse argumento. É impossível 
propor  a  redução da idade de 
responsabil idade penal porque a 
Constituição não permite proposta de 
emenda em tal sentido.”
A tese do jurista foi questionada pelo 
presidente da Associação Paulista dos 
Magistrados, Jayme Fonseca. Segundo 
ele, pelo perfil dos membros do Supremo 
Tribunal Federal (STF) é possível fazer um 
prognóstico desfavorável aos que são 
contra a redução da maioridade penal.
“Com todo respeito, entendo que, 
d i f i c i l m e n t e ,  a  t e s e  d a  
inconstitucionalidade defendida pelo 
professor Dalmo vingue no Supremo. É 
uma tese que tem defensores ardorosos 
de um lado, mas tem também críticos de 
outro. Pelo que eu posso olhar para o STF 
hoje, acho que no Supremo a tese não 
resiste”, disse Fonseca. “Resta mesmo o 
trabalho de convencimento.”
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Direção Executiva:

Conselho da Direção Executiva:

Conselho Fiscal:

Alexandro Garcia Ribeiro
Presidente

Wagenr Lucio
Vice Presidente

Wellington Jones Pereira Barbosa
Secretario Geral

João Batista Penariol
Secretario de Finanças

Flavio Dionísio Alves Ribeiro
Secretario de Organização

Avelino Lucio Neto
Diretor Executivo

Rido Saldanha Neto
Diretor Executivo
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           Agenor Aparecido da Silva                     André Luis Matias                              Valter Luiz                        Magailda Silva Pereira                Marcia Ferreira Ferro
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