
Por entender que em março de 2020 vivia-se um momento de inúmeras incertezas, a Federação e sindicatos filiados
optaram por garantir os direitos da categoria até 30 de abril, com a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)
Extraordinária. Findo o prazo, estes direitos foram renovados até 31 de dezembro de 2020 – ou até o fim do Decreto
Legislativo 06/2020 – através da CCT Emergencial. E diante do cenário crítico que se estendia, as entidades
representativas dos trabalhadores negociaram a renovação das cláusulas sociais da CCT 2020 até abril de 2021,
adiando a negociação das cláusulas econômicas para novembro próximo.

Na avaliação do secretário de Finanças da  FTM-RS, Milton Viario, essa soma de esforços garantiu muitos postos de
trabalho, fazendo com que impacto do desemprego na categoria fosse menor que no geral. Os sindicatos empreenderam
ainda ações pautadas pelo  tripé: proteção à saúde do trabalhador e seus familiares, manutenção do emprego e garantia
da máxima remuneração  possível. 

Agora é hora de cuidar dos salários

Para  Segalla os trabalhadores já contribuíram e agora é hora de terem o retorno dos patrões. “Já fizemos a nossa cota
de sacrifício ao termos os salários e jornadas reduzidos ou os contratos suspensos”, observa. O presidente da FTM-RS
salienta que uma negociação é feita de reciprocidade e que há empresas lucrando, mesmo neste cenário de pandemia.
Como exemplo, ele cita o setor de máquinas agrícolas que não paralisou as atividades e ainda manteve a produção em
alta.

O presidente do STIMEPA, João Batista Massena, vê uma mudança positiva no cenário, com empresas retomando a
produção e recontratando funcionários, o que indica um bom momento para negociar o reajuste que, em um contexto
normal, deveria ter sido dado em maio. “Agora é hora de virar esse jogo e para isso precisamos organizar a nossa luta e
mostrar a nossa força. Não é o Sindicato que dá reajuste para o trabalhador, mas os trabalhadores que conquistam”,
ressalta.

Começa a luta por reajuste
Pontapé inicial da campanha foi dado no dia 22 de setembro, durante live conduzida pelo presidente da Federação dos
Metalúrgicos do Rio Grande do Sul (FTM-RS), Lírio Segalla; pelo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande
Porto Alegre (STIMEPA), João Batista Massena; e pelo secretário de Finanças da FTM-RS, Milton Viario, com
participação de metalúrgicos de todo o estado.
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Em maio de 2020, o operador de CNC na empresa

KLL (Alvorada), Gersón Vandré, levou para casa

um Fiat Mobi/2020, zero quilômetro. O prêmio foi

sorteado no final de 2019. 

Uma vez por ano, o STIMEPA sorteia um carro

novinho entre seus associados, além de outros

prêmios como TVs de 43 e de 32  polegadas,

notebooks e smartphones. Para concorrer, basta

preencher o formulário disponível no site. E se não

é associado ainda, está esperando o quê? Corre lá

no site e se associa. 

São muitas vantagens, como atendimento médico e

jurídico com preços acessíveis, descontos em

planos de saúde, escolas e faculdades. Além de

fortalecer a luta do trabalhador metalúrgico por

melhores salários e condições de trabalho. 

Giro pela Fábricas

O Tribunal de Justiça do RS, atendendo pedido do

STIMEPA, determinou que o Bradesco credite novamente

na conta dos trabalhadores o valor das parcelas e/ou

encargos indevidamente descontados no início de

setembro de 2020.

O desconto das parcelas havia sido suspenso pela Justiça

em junho, para todos os trabalhadores da GKN que tinham

empréstimo consignado. Em agosto, o banco foi autorizado

a retomar o desconto das parcelas a partir do mês em que

o trabalhador voltasse à ativa. No entanto, efetuou o

desconto, de uma só vez, da parcela acrescida de juros.

De acordo com o despacho da Justiça, de 17.09.2020, as

prestações suspensas devem ser "convertidas em

prestações extras, com exigibilidade subsequente à data de

vencimento da última prestação prevista para o

financiamento, sem o acréscimo de multa, juros de mora,

honorários advocatícios e comissão de permanência".

Essa é mais uma vitória dos trabalhadores, unidos através

do Sindicato, o que demonstra mais uma vez a importância

de uma entidade representativa que possa estar à frente da

luta cotidiana do trabalhador por seus direitos.

Associe-se ao STIMEPA e
concorra a muitos prêmios

Justiça determina que Bradesco
devolva valor de consignados




