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Sindicato realizará 
grande festa em 

homenagem ao Dia 
do Metalúrgico. 
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GREVE DOS SERVIDORES JÁ 
DURA VÁRIAS SEMANAS

No último dia 23 de março, os servidores públicos municipais de Salto anunciavam o 
13º dia de greve, durante passeata realizada em uma das principais ruas da cidade: A Nove 
de Julho. 

A mobilização foi considerada a maior até o momento, reunindo cerca de 300 pessoas. 
Durante a passeata, os trabalhadores usaram roupas pretas e seguraram um caixão, sim-

bolizando um enterro. “Estamos enterrando o silêncio que impera nessa cidade e o medo de 
escancarar os problemas que nos afligem”, diziam. 

A paralisação, que atinge parcialmente servidores dos setores de Saúde, Educação e 
Obras, ocorre porque a solicitação de reajuste salarial, feita pela categoria, não foi atendida. 
Os trabalhadores pedem a reposição da inflação e mais 15% de aumento real, enquanto a 
Prefeitura local oferece a reposição da inflação e mais 1% de aumento real.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Salto, por sua vez, apoia a paralisação dos servido-
res, os auxiliando em todas as ações, através de carros de som, da oferta da sede para 
reuniões e assembleias, etc. De forma geral, o StimSalto entende que a valorização de tais 
profissionais, essenciais para o município, é importantíssima, e que os sindicatos, como 
órgãos representantes dos trabalhadores, precisam se unir para a conquista de condições 
de trabalho mais dignas para todos. “Nós encaramos a greve não por conta de bandei-
ra sindical ou partido, mas com o espírito de representar o trabalhador. Não podemos 
fechar os olhos e fingir que esse problema não é nosso. São esses trabalhadores, por 
exemplo, que cuidam dos nossos filhos, enquanto vamos trabalhar”, disse o presidente 
do StimSalto, Alexandro Garcia Ribeiro. (Confira o editorial do presidente sobre o as-
sunto na página 2 deste jornal).

 

Sindicato dos Metalúrgicos apoia a paralisação 
 

DESTAQUE
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“O conteúdo dos textos aqui divulgados re� ete 
unicamente a opinião e ponto de vista do 

Sindicato dos Metalúrgicos de Salto.”

EXPEDIENTE

EDITORIAL

Engraçado como muitas vezes, em 
nossa vida, não percebemos que os pro-
blemas de uns podem transformar-se nos 
nossos problemas. Certo dia fui chamado 
pelos servidores municipais para uma as-
sembleia e ao chegar nesse evento natu-
ral de discussão de classe, passei entre as 
pessoas e vi uma frase em uma camiseta 
que dizia “Sonha e serás livre de espíri-
to... luta e serás livre na vida. (Ernesto 
Che Guevara)”. E pensei sobre como 
essa frase tem tudo a ver com todo mun-
do, afi nal fala em iniciativa e liberdade.

Logo começou a assembleia e pude 
notar que os problemas dos servidores 
eram também os mesmos muitas vezes 
enfrentados pelos metalúrgicos, no dia-
a-dia, como falta de reconhecimento, 
precarização no trabalho e tercerização 
desenfreada, além de um desreconheci-
mento da categoria, refl etindo-se em uma 
proposta de aumento real de 1,21%.

Notei que o momento era aquele e 
que não dava para ser diferente dos de-
mais que se manifestarão com indigna-
ção a todo contesto. Fui então chamado à 
frente para dar uma palavra com os com-
panheiros. Nesse momento percebi que 
não dava para fi car de fora, pois lembrei 
da moça que me recebia de manhã na 
creche para cuidar de meu fi lho menor e 
das professoras que dão aula para minhas 
duas fi lhas na rede municipal de ensino. 
Percebi que esses profi ssionais fazem 
parte da minha vida e de meus fi lhos de 
alguma forma, e que de forma não dife-
rente aos demais também fazem parte de 
toda população e do cotidiano de todos 
os metalúrgicos da cidade. 

Não sei qual o fi m de toda essa falta 
de compreensão do Sr. Prefeito, que se 
nega em negociar com os legítimos re-
presentantes da categoria. De fato não 
nego o meu desapontamento, pois por 

duas campanhas não só trabalhei, mas 
votei nesse Prefeito, que sempre me dis-
se que depois das mãos abençoadas do 
Sacerdote, a mão mais abençoada era do 
administrador Público. Também sempre 
vi essa frase dos Focolares como pon-
to principal da administração pública, 
pois relata o comprometimento e le-
aldade com o povo. Porém, começo a 
ouvir sobre o custo incrivelmente ab-
surdo gasto com banheiros e em carros 
utilizados para a guarda municipal an-
dar com os cães de R$ 155 mil e, nesse 
momento, não tenho como deixar de 
fazer um paralelo com o servidor que 
anda em pau de arara para se locomo-
ver dentro da cidade, assim como das 
margaridas que andam o dia todo com 
a marmita debaixo de carrinho de lixo e 
que não têm o mínimo de conforto para 
comer, tendo que procurar uma sombra 
para fazer a sua refeição ao meio do 
dia, em qualquer lugar.

Não sou contra em oferecer o me-
lhor, mas com prioridade para àqueles 
que fazem o trabalho duro de manuten-
ção da cidade.

Já estamos na terceira semana de 
greve, onde todos os dias as mulhe-
res, que são maioria nesse movimento, 
cantam aquela música “aumenta o meu 
salário” na porta da prefeitura. Ali, 
alguns servidores choram, outros se 
indignam pela má tratativa do Sr. Pre-
feito que, de bom moço, passou a ser 
considerado cruel, passou a ser aquele 
que insiste em colocar carro de som nas 
ruas, falar na rádio e articular, dando 
aumento para alguns e não para todos, 
e não sendo muito diferente conosco na 
iniciativa privada. Assim, percebe-se 
que de fato o capitalismo está em todas 
as áreas, seja na iniciativa pública ou 
privada, e que a exploração, fruto dessa 
árvore envenenada, só fomenta a fome, 
a miséria, a prostituição e a desgraça.

A luta é mesma, nunca se esqueçam 
disso!

VOZ DO 
TRABALHADORTRABALHADORTRABALHADOR

KANJIKO: Operadores pedem à 
gestão da empresa que orien-
te o líder do primeiro turno, 
para que o mesmo tenha mais 
educação ao falar com os tra-
balhadores.

A LUTA É A MESMA
Por Alexandro Garcia Ribeiro 
Presidente do StimSalto

PARTICIPAÇÃO DOS NOSSOS DIRETORES
Ato pelo fi m do imposto de renda na 

PLR: Os diretores do StimSalto, Marcos 
Aparecido Ferraz, Agenor Aparecido da 
Silva, Merson Damato, Marcio Antonio 
Padilha e Maurício de Oliveira e Silva, 
acompanhados do presidente Alexandro 
Garcia Ribeiro, estiveram presentes em 
uma mobilização contra o imposto de 
renda na PLR – Participação nos Lucros 
e Resultados. O ato, organizado pelos 
metalúrgicos da CUT, aconteceu no úl-
timo dia 21 de março, na Avenida Pau-
lista, em São Paulo, durou cerca de duas 
horas, e também contou com a presen-
ça de representantes dos metalúrgicos, 
químicos, petroleiros e urbanitários. Só 
para se ter uma ideia do problema en-
frentado, de acordo com o Dieese – De-
partamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos, a isenção 
do imposto sobre a PLR pode garantir a 
injeção de R$ 1,61 bilhão na economia 
nacional, favorecendo a geração de inú-

ESPAÇO DIEESE: Importantes 
indicadores da economia nacional

A negociação da PLR: Desde 19 de dezembro de 2000, quando foi regulamen-
tada através da Lei 10.101, após sucessivas medidas provisórias, a Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR) ganhou uma base jurídica que parece ter dado maior se-
gurança à sua aplicação nos acordos entre patrões e empregados. Estudo do DIEE-
SE reuniu informações de 32 empresas do setor elétrico brasileiro,  integrantes dos 
principais grupos econômicos, que têm quase 93 mil empregados, para analisar os 
principais resultados obtidos. O estudo mostra que este grupo de empresas pagou, 
a título de PLR aos empregados, pouco mais de um bilhão de reais (R$ 1.076.653 
mil), e o valor médio da PLR pago por empregado foi de R$ 11.609. Essas empre-
sas distribuíram, em média, 6,7% do lucro líquido e o valor pago aos empregados 
correspondeu, em média, a 9,8% da despesa de pessoal no ano de 2010.

meros novos empregos.

 Gritos de Alerta: Já tiveram início 
e prosseguem em todo o país, “Gritos 
de Alerta” que estão reunindo centenas 
de trabalhadores, com o objetivo de 
alertar a todos sobre a situação atual 
da indústria brasileira e o fechamento 
de postos de trabalho. Uma das maio-
res concentrações acontece no dia 04 
de abril, na Assembleia Legislativa do 
Estado, oportunidade na qual diversos 
diretores do StimSalto também estarão 
presentes. O ato espera reunir mais de 
100 mil pessoas.

 

Pelo presente Edital de Convocação, o Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Salto, por seu 
Diretor-Presidente abaixo assinado, convoca todos os trabalhadores inte-
grantes da categoria profi ssional, sindicalizados ou não, para participarem 
da Assembléia Geral Extraordinária dos Metalúrgicos, que será realizada 
no próximo dia 10/04/2012, às 17:00 horas em primeira convocação, e 

não havendo número legal, às 18:00 horas em segunda convocação com 
qualquer número de presentes, em nossa sede social, sito à Rua Antonio 

Vendramini, 258, nesta cidade, cuja ordem do dia será a seguinte: 

1) Leitura, discussão e deliberação sobre a Ata de Assembléia  
Geral anterior;

2) Discussão, deliberação e votação para escolha de Delegados para o 
13º CECUT, Congresso Estadual CUT/SP, a acontecer de 16 à 19 de Maio 
de 2.012 e para o 11º CONCUT, Congresso Nacional da CUT, que se reali-

zará nos dias 09 à 13 de julho de 2.012. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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!FIQUE ATENTO
OLIMPÍADA DOS TRABALHADORES: 
A Secretaria de Esportes e Lazer de 
Salto defi niu algumas datas e crité-
rios para a realização da Olimpía-
da do Trabalhador Saltense 2012: 
a retirada da fi cha de inscrição e 
confi rmação das modalidades pelas 
empresas participantes deve ocorrer 
até 13 de abril (impreterivelmente), 
na Secretaria de Esportes e Lazer 
(Rua 07 de Setembro, 940 – Vila 
Henrique), – telefones 4029-3025 e 
4029-2568 – e-mail: esportesalto@
gmail.com; a solenidade de abertu-
ra ocorrerá no dia 05 de maio, sá-
bado, em horário a ser determinado 
posteriormente pela Comissão Or-
ganizadora; os sorteios dos grupos 
e as tabelas dos jogos serão defi ni-
dos durante o Congresso Técnico, 
a ser realizado no dia 14 de abril, 
em local e horário a ser divulgado; 
será obrigatória a presença de pelo 
menos um representante de cada 
empresa no Congresso Técnico; 
as modalidades disputadas serão: 
misto – truco, bilhar, malha, bocha; 
masculino, feminino e misto – vôlei 
de areia; masculino e feminino – tê-
nis de mesa, voleibol, basquetebol, 
atletismo, futsal, futebol, natação, 
luta de braço e xadrez.  

 
O Sindicato deseja boa sorte a 

todas as empresas 
metalúrgicas participantes!

COMBATE À DENGUE: A equipe de 
combate à dengue tem intensifi ca-
do o trabalho na cidade, em razão 
das altas temperaturas, fato que 
contribui para o aumento da quan-
tidade de larvas do mosquito Aedes 
aegypti encontradas nos imóveis. 
Esse trabalho é realizado visando à 
saúde e o bem estar da população, 
e por isso é imprescindível a mobi-
lização da sociedade para receber 
os agentes e realizar as medidas de 
controle cabíveis. As denúncias a 
respeito de locais que possuírem 
materiais que acumulem água, 
lajes com água e caixas d’água de-
stampadas devem ser feitas através 
do telefone do Setor de Zoonoses 
(Disque Dengue) 4029-4212 
ou pelo e-mail: zoonose@salto.
sp.gov.br. A dengue é uma doença 
séria, que pode evoluir para um 
quadro grave e até levar ao óbito. 
Fique atento!

PT SALTO LANÇOU SEU NOVO SITE
Na noite do último 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.

Na página é possível acessar 
notícias locais, regionais e nacio-
nais, artigos e entrevistas, fotos, 
fi lmes e links para redes sociais, 
além de efetuar o cadastro para 
receber o boletim eletrônico pe-
riódico PT + Salto.  

RESULTADO DA CIPA NA KANJIKO
A eleição da CIPA – Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes, 
realizada há poucos dias na empresa 
Kanjiko do Brasil Indústria Automo-
tiva Ltda., para escolha dos membros 
da gestão 2012-2013, já divulgou os 
resultados obtidos através da vota-
ção de 195 pessoas. 

Em primeiro lugar, com 40 vo-
tos, destacou-se Wellingthon Jones 
(Setor Fluxo), diretor do Stimsalto, 
seguido por Geovani Paulino (Se-
tor Prensa B) na segunda colocação, 
com 29 votos. Em terceiro lugar fi -
caram empatados, com 23 votos, 
José Paulo Celestrino (Setor de 
Meio Ambiente) e Hulisses Pereira 
Pesce (Setor Fluxo), também diretor 
do Sindicato dos Metalúrgicos.

Quando surgiu a CIPA e qual sua importância?
A CIPA surgiu no século XVIII, 

na Inglaterra, com a Revolução In-
dustrial, período em que começa-
vam a surgir as indústrias e com elas 
os acidentes de trabalho. 

No Brasil, a OIT - Organização 
Internacional do Trabalho foi quem 
aprovou, em 1921, uma instrução 
para a criação de comitês de segu-
rança nas fábricas que tivessem pelo 
menos 25 funcionários.  

De lá para cá, a CIPA transfor-
mou-se em um dos mais importantes 
instrumentos legais de prevenção de 
acidentes e doenças decorrentes do 
trabalho, com a função principal de 
observar, analisar e comunicar con-
dições de trabalho que coloquem em 

risco a integridade do funcionário, exi-
gindo medidas de prevenção. 

De forma geral, seus integrantes 
(membros indicados pelo empregador 
e membros eleitos pelos empregados) 
devem fi car atentos a riscos físicos, 
químicos, biológicos, ergonômicos e 
de acidentes, e elaborar um mapa dos 
mesmos em cada setor da empresa. A 
partir daí, os cipeiros possuem uma sé-
rie de atribuições, dentre elas: realizar 
inspeções de segurança nos ambientes 
de trabalho; divulgar aos demais fun-
cionários informações relativas à se-
gurança e saúde no trabalho; participar 
das discussões promovidas pelo em-
pregador para avaliar os impactos de 
alterações no ambiente e processo de 

trabalho, no contexto da segurança e 
saúde dos funcionários; interagir com 
o Serviços Especializados em Enge-
nharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho - SEESMT, quando houver; 
requerer ao empregador a paralisação 
de máquina, setor ou atividade onde 
considere haver risco grave e iminente 
à segurança e saúde dos funcionários; 
discutir nas Atas de Reuniões Ordiná-
rias e colaborar no desenvolvimento e 
implementação do Programa de Con-
trole Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO) e Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais (PPRA); pro-
mover anualmente a SIPAT – Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho;

Veja quem são os diretores do Sindicato, que foram eleitos:

Wellinghton, primeiro colocado Hulisses, terceiro colocado

Fotos: KR Comunicação
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CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS NO SINDICATO TÊM INÍCIO
A realização é da CADI-Brasil, em parceria com o StimSalto

Teve início no último dia 17 de março 
os novos cursos profissionalizantes ofere-
cidos pela CADI-Brasil, em parceria com 
o Sindicato dos Metalúrgicos Saltenses, e 
oferecidos a toda a população saltense.

A grande procura dos interessados fez 
com que as vagas fossem preenchidas ra-
pidamente e as salas ficassem cheias, em 
todos os períodos. 

As aulas acontecem na própria sede do 
StimSalto, sempre aos sábados, das 8h às 11h 
para os cursos de Liderança e Gestão da Qua-
lidade, e das 14h às 17h para Departamento 
Pessoal.

A renda arrecadada é destinada à entida-
de CADI-Brasil e os cursos são oferecidos 
periodicamente no decorrer do ano. 

INFORMÁTICA ESTARÁ EM BREVE COM NOVAS INSCRIÇÕES 
Os cursos de Informática do Sindica-

to dos Metalúrgicos de Salto estarão em 
breve com novas inscrições abertas para 
sócios e toda população saltense.

As aulas são oferecidas gratuitamente 
pela entidade há muitos anos e, por isso, 

já são referência na cidade, tendo con-
tribuído com a conquista de centenas de 
empregos por parte de seus alunos. Elas 
se dividem em dois temas: Noções Bási-
cas, que acontecem uma vez por semana 
e são destinadas para aqueles que não 

possuem conhecimento na área, e For-
mação, que ocorre quatro vezes na sema-
na e são específicas para as pessoas que 
necessitam aprimorar o uso do computa-
dor, principalmente para o trabalho. 

Neste ano, as inscrições para sócios e 

dependentes, que queiram fazer parte de 
um dos dois cursos oferecidos, acontece-
rão entre os dias 16 e 18 de abril. Já para 
a comunidade em geral, a qual se desti-
nará as vagas remanescentes, a data das 
inscrições será entre 19 e 20 de abril. 

DEPOIMENTOS 
Confira abaixo o depoimento de mais um aluno do curso de Informática, que fala 
um pouco sobre os benefícios adquiridos com o novo aprendizado!

“

“

Fico emocionado com o fato de que, com 62 anos de idade nas costas, aprendi a mexer com 
computador. Nunca imaginei isso. Eu sempre tive a necessidade de saber, por causa do meu 
netinho que ia em casa e ficava pedindo pra comprar um computador. Isso sempre mexeu 
comigo e, por isso, acabei ganhando um do meu genro. Um belo dia vim aqui no Sindicato 
e falei com o Marquinho. Ele me explicou sobre o curso gratuito de Informática e disse que 
tinha uma vaga. Foi quando eu me inscrevi. Isso para mim é muito emocionante porque 
eu não sabia nada. Eu ficava pensando comigo: como eles colocam acento nessas coisas? 
Como eles escrevem sem olhar para o teclado? Hoje, graças à paciência do Marquinho, 
aprendi muito e até já ensino as pessoas em casa.

JOÃO DA SILVA

Sr. João, sentado a frente 
do computador, e em pé, o 
professor Marquinhos.

Fotos: KR Comunicação
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