
Os metalúrgicos do Brasil inteiro ajudaram a 
compor a manifestação histórica que reuniu quase 50 
mil pessoas na quarta-feira, 6 de março, em Brasília. 
Entre eles estavam 40 companheiros e companheiras 
de nossa base metalúrgica.

Segundo eles,  a Marcha da Classe 
Trabalhadora foi bastante positiva, pois, além de reunir 
uma quantidade enorme de militantes vindos de todas 
as partes do país, conseguiu abrir a negociação dos 
itens da pauta dos trabalhadores com o governo federal 
e terminou com uma grande vitória dos/as 
trabalhadores/as, pois a presidenta Dilma Rousseff 
assinou decreto que regulamenta a Convenção 151 da 
OIT, que prevê a negociação coletiva para categorias 
vinculadas aos serviços públicos municipais, estaduais 
e federais, uma antiga reivindicação da CUT.

Além deste avanço trabalhista, a presidenta 
disse que pretende lutar para que os recursos 
provenientes dos royalties do pré-sal sejam 
direcionados para a educação pública. Dilma também 
prometeu colocar em discussão a redução da jornada 
de trabalho para 40 horas semanais, sem redução de 
salário, o fim do Fator Previdenciário e a aceleração da 
reforma agrária, não apenas doando terras, mas 
assegurando condições de trabalho aos agricultores do 
campo, com apoio e programas sociais.

www.stimepa.org.br
facebook.com/stimepars
twitter.com/stimepa
youtube.com/stimepars

As direções do sindicato e da Federação dos 
Metalúrgicos, com o apoio do Dieese, já estão promovendo 
plenárias para avaliar a atual situação do ramo metalúrgico e 
a conjuntura econômica da região, do estado e do país. O 
objetivo é preparar a entidade e a categoria para entrar com 
tudo na campanha salarial deste ano.

Oficialmente, a campanha vai iniciar no dia 11 de abril, 
quando uma assembleia geral vai definir a pauta de 
reivindicações a ser encaminhada para negociação com os 
patrões (veja convocação ao lado). Fique atento  e 
compareça!



Economia

Terminado o ano de 2012, os racismo, de perseguição contra 
deputados saíram para suas longas homossexuais, entre outras questões 
férias, sem votar o orçamento de que sua identificação religiosa 
2013, o que fez aumentar o abomina. 
desprestígio da Câmara Federal Num passado recente o 
perante a opinião pública. No retorno, deputado teria pregado contra 
para melhorar a imagem da casa, os rel ig iões de matr iz afr icana, 
deputados resolveram agir. Em profetizando o "sepultamento" dos 
poucos dias, aprovaram o orçamento pais de santo e o fechamento dos 
do ano, a nova lei de distribuição dos "terreiros de macumba". Também 
royalties do petróleo e o fim do 14° e afirmou que os "africanos descendem 
15º salários deles próprios. de ancestral amaldiçoado por Noé". 

Infelizmente, todo o esforço Depois, em outra ocasião, criticou os 
foi por água abaixo a partir do homossexuais dizendo que “a 
momento em que permitiram a podridão dos sentimentos dos 
indicação, eleição e posse de um homoafetivos leva ao ódio, ao crime, 
deputado racista e homofóbico para à rejeição". Por fim, ele estaria sendo 
comandar a Comissão de Direitos acusado de expoliar dinheiro de fiéis 
Humanos e Minorias da casa. Mesmo para enriquecer e investir em sua 
sob protestos dos movimentos campanha política.
sociais, o pastor e deputado Marco Infel izmente, a Câmara 
Feliciano (PSC-SP) vai presidir esta Federal perdeu a chance de melhorar 
comissão que foi criada exatamente sua imagem e sua popularidade. 
para tratar e combater casos de 

A presidenta Dilma anunciou no manteiga, frutas, legumes, sabonete, óleo de cozinha, e queda de 12,25% no 
dia 8 de março a desoneração de todos os papel higiênico e pasta de dentes. Parte preço da pasta de dentes e dos 
produtos da cesta básica, que passarão a desses produtos já estava isenta de sabonetes. A medida, segundo a 
ser isentos de impostos federais. Imposto sobre Produtos Industrializados presidenta, também terá impacto 

O governo também ampliou o (IPI) e agora será liberado da alíquota de na redução de custos para 
número de itens que compõem a cesta 9,35% de PIS/Cofins. produtores rurais e 
básica e a lista de produtos que terão O governo vai abrir mão de R$ 7 comerciantes, o que 
impostos federais reduzidos a zero, bilhões por ano em impostos e espera que poderá benef ic iar a 
inclusive carnes (bovina, suína, aves e a isenção de impostos federais leve à expansão de pequenos 
peixe), arroz, feijão, ovo, leite integral, redução de pelo menos 9,25% no preço negócios e a judar  a 
café, açúcar, farinhas, pão, óleo, das carnes, do café, da manteiga e do estimular a economia.

O governo anunciou no dia 15/03 um pacote de medidas em defesa do consumidor, entre elas, a criação de 
instrumentos legais para punir más condutas e o reforço dos Procons. “O Brasil vai fiscalizar com mais rigor, aplicar 
multas mais adequadas, vai conscientizar empresas, consumidores e toda a sociedade sobre as vantagens, para todos, 
da melhoria das relações de consumo”, disse a presidenta Dilma.

Presidenta afirmou que o governo está fazendo o possível para diminuir a carga tributária e conter a inflação, 
mas disse ser muito importante a população fazer sua parte, fiscalizando e denunciando abusos nos preços. 
Caso contrário, o esforço não terá valido a pena 

O IBGE divulgou o 
INPC de fevereiro/2013: 
0,52%, que faz com que o 
acumulado desde 1° de maio 
de 2012 fique em 5,9%. Este 
é, até o momento, o índice de 
nossas perdas salariais 
causadas pela inflação no 
ano e base de nossa futura 
negociação salarial em maio. 
Ainda faltam os índices de 
março e abr i l  para o 
fechamento das perdas do 
a n o .  E l e s  s e r ã o  
respectivamente informados 
pelo IBGE após a primeira 
semana dos meses de abril e 
maio. 

MÊS/ANO INPC    PERDAS

Mai/2012 0,55%      0,55%

Jun/2012 0,26%      0,81%

Jul/2012 0,43%      1,24%

Ago/2012 0,45%      1,70%

Set/2012 0,63%      2,34%

Out/2012 0,71%      3,07%

Nov/2012 0,54%      3,62%

Dez/2012 0,74%      4,39%

Jan/2013 0,92%      5,35%

Fev/2013 0,52%      5,90%

Mar/2013    -       -

Abr/2013    -       -
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         Em janeiro, os trabalhadores da Stemac foram surpreendidos com a 
divulgação de  que a direção da empresa ia novamente passar a perna nos que 
recebem os menores salários no caso da PLR. O boato acabou se confirmando 
porque a empresa tinha intenção de conceder pouco mais de R$ 400,00, 
tomando o cuidado de descontar os R$ 160,00 adiantados.
         Os trabalhadores se mobilizaram com o seu sindicato e fizeram chegar até 
os ouvidos do patrão a informação de que iriam rejeitar o acordo e entrar em 
greve, se não fosse apresentada uma proposta mais condizente com o tamanho 
da produção e dos lucros e resultados alcançados pela empresa.

         A pressão dos trabalhadores 
fez com que a empresa recuasse em 
relação ao que havia comunicado e 
acabou melhorando sua proposta. 

Em negociação com o sindicato 
a empresa acabou elevando o valor 
médio da PLR e dando um abono 
aos trabalhadores elevando para 
algo em torno dos R$ 1.000,00. Três 
assembleias junto ao portão da empresa foram promovidas pelo sindicato para avaliação e votação 
das propostas negociadas com a comissão. Na última, realizada no dia 19 de março, por meio de uma 
votação secreta, 75% dos trabalhadores presentes acabaram aprovando a última proposta patronal, 
não sem antes alertar que, no ano que vem, querem uma PLR mais justa e igualitária. 

No começo da manhã da sexta-feira, 15 de março, o sindicato 
realizou uma assembleia com os trabalhadores na entrada da S&P Brasil 
(antiga Otam Ventiladores), em Porto Alegre, para apurar as 
irregularidades relatadas pelos companheiros. A mobilização conduzida 
pelo sindicato durou aproximadamente uma hora e houve atraso de 
cerca de 15 minutos na pegada.
         Segundo os funcionários, os patrões estabeleceram regras 
abusivas dentro da fábrica e impuseram metas de produção absurdas 
com o objetivo de não pagar a PLR. Também foram relatados desvios de 
função e pressão psicológica constante no ambiente de trabalho.

 

 

    Prêmio  Sorteado CTPS Empresa 

1º Prêmio  47510 Carro Popular 0KM Márcio Ferreira Rojas 47514 Fallgatter 

2º Prêmio 57155 TV de LCD 32" Juraci Irajara Machado Ferreira 5715149 Thyssen 

3º Prêmio  44435 Computador Adriano Gomes 4443708 GKN 

4º Prêmio  23605 Computador Rui Rodolfo Trapp 23575 Kondak 

5º Prêmio  51505 Máquina de Lavar Roupas Daniel da Rosa Verdun 5150471 Taurus 

6º Prêmio  13671 Máquina de Lavar Roupas Idegar Nunes dos Santos 13671 Terex 

7º Prêmio  61239 Refrigerador Márcio Zibetti Lasta 61235 Thyssen 

8º Prêmio  04813 Refrigerador Marco Antonio de Souza Andrade 04810 Advance 

9º Prêmio  74166 Panificadora Rafael Marques Ribeiro 7415979 Thyssen 

10º Prêmio  86524 Panificadora Adão Jesus Gonçalves Pureza 86523 Joper 

11º Prêmio  14035 Microondas Jorge Andriotti Maier 14033 Aposentado 

12º Prêmio  91005 Microondas Adriana Conceição de Souza 91017 Thyssen 

13º Prêmio  53393 Forno Elétrico José Carlos Pereira Pereira 53383 Fallgatter 

 



O Sindicato dos Metalúrgicos de 
Porto Alegre completou no dia 19 de 
março, terça-feira, 82 anos de 
f u n d a ç ã o .  O  a n i v e r s á r i o  f o i  
comemorado com novos e antigos 
associados que, no dia, procuraram a 
entidade para buscar orientações, 
assistências ou outros serviços 
disponibilizados pela entidade, e foram 
recepcionados por dirigentes e 
funcionários do sindicato com uma fatia 
de bolo e uma xícara de chá.

É o caso, por exemplo, do Sr. José Paulo 
Majewski, sócio desde 08/12/1980. Aposentado 
da Geral, antiga fábrica de fogões e aquecedores, 
ele casualmente também estava de aniversário 
no dia. “Quero dar os parabéns ao sindicato, que 
sempre lutou de forma coerente e honesta pelos 
trabalhadores metalúrgicos”, disse. 
         Também é o caso da aposentada, Srª Flávia 
Claudia da Silva, que estava acompanhada de 
sua filha, Sandra Schmitt. Na ocasião ela contou 
que trabalhou na Wallig e na Zivi Hércules, e 
revelou que, há 55 anos, foi escolhida “rainha dos 
metalúrgicos”. “Os metalúrgicos estão de 
parabéns! Adorei a surpresa do bolo aos sócios”, 
disse.

TRABALHADOR ASSALARIADO / INSS

PISO METALÚRGICO - FEVEREIRO/2013

PISO REPARAÇÃO DE VEÍCULOS - FEV/2013

PISO MÁQUINAS AGRÍCOLAS - FEV/2013

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL

PISO REGIONAL - RS

SALÁRIO FAMÍLIA

IMPOSTO DE RENDA - Tabela para 2013

Contribuição (R$) Alíquota
- Até R$ 1.247,70      8%
- De R$ 1.247,71 até R$ 2.079,50      9%
- De R$ 2.079,51 até R$ 4.159,00     11%

- Piso: R$ 3,81 
- Aprendiz Cotista do Senai: R$ 3,08 

- Piso:                          R$ 837,40 p/m ou R$ 3,81 p/h
- Aprendiz e borracheiro: R$ 748,73 p/m ou R$ 3,40 

- Piso: R$ 3,89 
- Aprendiz do Senai:            R$ 3,12 

- R$ 678,00 por mês

- De R$ 770,00 a R$ 837,40 por mês

- Até R$ 646,55:                   R$ 33,16 por filho
- De R$ 646,55 a R$ 971,78: R$ 23,36 por filho
- Acima de R$ 971,78:     Não tem direito

por hora
por hora

p/h

por hora
por hora

Base de Cálculo  Alíquota   Parcela a deduzir:
Até R$ 1.710,78           - Isento
R$ 1.710,79 até R$ 2.563,91     7,5% R$ 128,31
R$ 2.563,92 até R$ 3.418,59     15% R$ 320,60
R$ 3.418,60 até R$ 4.271,59     22,5% R$ 577,00
Acima de R$ 4.271,59        27,5% R$ 790,58

Deduções: R$ 171,97 por dependente.

Reembolso de R$ 174,97 por filho, por um período de 18 
meses, a contar do retorno do auxílio-maternidade. O 
benefício é válido apenas nas empresas com, no mínimo, 
15 empregadas, desde que estas empresas não possuam 
creche própria ou convênio com creches particulares, em 
condições mais favoráveis.

AUXÍLIO-CRECHE

INFORME ECONÔMICO
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Sonho da casa própria 
para muitas famílias de 
metalúrgicos está mais 
próximo. A CoophNorte e a 
Coometal, duas cooperativas 
habitacionais fundadas por 
metalúrgicos de Porto Alegre, 
conquistaram uma área de 
420 lotes, situada na Estrada 
Caminho do Meio, em 
Viamão, próxima à divisa com 
Porto Alegre. Na ocasião, 
outra cooperativa ligada à categoria dos professores (Coohagig - 
Cooperativa Habitacional Giuseppe Garibaldi) também conquistou 
uma área para 400 lotes na região. Os contratos foram assinados na 
Caixa Econômica Federal no dia 8 de março.

Atenção: a CoophNorte está convocando os seus cooperativados 
pré-inscritos para fazer um novo cadastramento. O objetivo é 
verificar quem ainda quer ser proprietário de um dos lotes e se 
este(a) interessado(a) está dentro dos critérios para obtenção do 
terreno e do financiamento para construção de moradia. O 
recadastramento será realizado na sede do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Porto  Alegre, com Sônia ou Elisete até o dia 30 de 
abril.

Cooperativas conquistam lotes 
para moradia popular

INFORMES:

         A exemplo da sede, em Porto Alegre, as subsedes do nosso sindicato em Guaíba e Cachoeirinha estão 
abertas das 8h às 18h, sem fechar ao meio-dia. O objetivo é não deixar nenhum associado sem atendimento.

         No planejamento de ações deste ano, a diretoria decidiu realizar entre os dias 29 de novembro e 1º de 
dezembro, na Colônia de Férias, em Cidreira, o XVII Congresso dos Metalúrgicos de Porto Alegre. Na 
ocasião, representantes das fábricas vão debater temas importantes e traçar o rumo do sindicato para os 
próximos três anos seguintes. 
         ATENÇÃO: Nos três dias do congresso, a Colônia de Férias estará fechada para os/as demais 
associados/as e respectivos dependentes.

Em 2013, a Escola Técnica Mesquita está comemorando o seu cinquentenário. Nestes 50 anos, a 
instituição vem cumprindo um papel importante na formação de trabalhadores, oferecendo a eles 
oportunidades de formação profissional de qualidade, com amplas possibilidades de ingresso no mundo do 
trabalho. Desde a sua fundação, em 1931, a Escola Mesquita já ofereceu diversos cursos, tanto técnicos 
como de qualificação. Atualmente, além dos cursos técnicos de Mecânica, Eletrônica, Automação Industrial e 
Informática, a escola oferece novos cursos de qualificação, com ênfase em Soldagem MIG/MAG e TIG. 
Também o curso de CAM - Programação CNC em 3 eixos, Microcontroladores, entre outros. Em 2012 a 
escola realizou importante parceria com a Petrobras, o que possibilitou a formação de mais de 300 
soldadores e 100 caldeireiros.

Subsedes não fecham ao meio-dia

XVII Congresso dos Metalúrgicos

Escola Mesquita completa 50 anos

Programação CNC - 3 eixos
Seja um profissional diferenciado no mercado de trabalho e esteja
preparado para as melhores oportunidades.

Aprenda técnicas de programação e usinagem

Início: 20/04
Término: 11/05
Horário: 8:30 às 15:30
Informações e inscrições: (51) 3340-3110

Endereço: Av. do Forte, 77 - Cristo Redentor - Porto Alegre
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