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Que neste Natal...

Feliz Natal e um próspero
2015 pra você e sua família!

Feliz Natal e um próspero
2015 pra você e sua família!

A gente lembre dos que vivem em guerra, 
e faça por eles uma prece de paz.

A gente lembre dos que odeiam, 
e faça por eles uma prece de amor.

A gente perdoe a todos que 
nos magoaram,

e faça por eles uma prece 
de perdão.

São os desejos da direção e funcionários do 
Sindicato dos Metalúrgicos

A gente esqueça as tristezas do ano que 
termina, 

e faça uma prece de alegria para todos.

A gente acredite que o mundo possa ser 
melhor,

e faça por ele uma prece de fé.

A gente lembre dos doentes,  abandonados, 
famintos, solitários, sem lar, sem paz, sem 

amor... 
E faça por eles uma prece de esperança.
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Retrospectiva 2014
 Este foi um ano atípico. A Copa do 
Mundo, as eleições gerais e a conjuntura 
contaminada pela crise gerada a partir des-
tes grandes eventos conspiraram a favor da 
classe patronal. A classe trabalhadora em 
geral teve dificuldades de manter e conquis-

tar benefícios, direitos e avanços salariais. 
Isso não impediu que, durante todo o ano, o 
nosso sindicato estivesse presente em todas 
as lutas possíveis para defender os interes-
ses e direitos dos trabalhadores e trabalha-
doras nas fábricas e fora delas.

 JANEIRO

 No início, o ano 
começou bem. A clas-
se trabalhadora gaúcha 
conquistou um reajuste 
de 12,72% no piso re-
gional. O desemprego 
de 2013 havia sido o 
menor em 11 anos no 
Brasil (5,4%), menores 
níveis históricos. O mês 
só não foi melhor porque 
a Taurus havia demitido 
em massa dezenas de 
funcionários e o dirigen-
te sindical Flávio Cortês, 
da Ecoplan, de Cachoei-
rinha, faleceu depois de 
lutar por quase dois anos 
contra uma doença no 
pulmão. 

FEVEREIRO

 Mais dados posi-
tivos: a  produção indus-
trial do RS fechou 2013 
com um crescimento de 

6,8%, o maior entre os 
Estados e bem acima 
do índice do país, que 
fechou em alta de 1,2%, 
e a região metropolitana 
de Porto Alegre regis-

trou a menor taxa de de-
semprego desde 1992. 
O percentual de pesso-
as desocupadas caiu 
de 6,1%, em dezembro, 
para 5,7%. O ritmo de 
crescimento do PIB do 
Brasil (2,3%) somente fi-
cou abaixo dos apresen-
tados por China e Coreia 
do Sul em 2013. No final 
do mês, o sindicato re-
alizou assembleia para 
aprovar o regulamento 
do XVII Congresso dos 
Metalúrgicos de Porto 
Alegre e os trabalhado-
res/as da ThyssenKrupp, 
de Guaíba, elegeram o 
primeiro Comitê Sindical 
(CSE) metalúrgico da ci-
dade.

MARÇO

 Em março, quan-
do a Federação dos Me-
talúrgicos dava o ponta-
pé inicial na Campanha 
Salarial 2014, iniciava o 
que seria uma das mais 

longas jornadas de luta 
em busca de um bom 
reajuste. Uma plenária 
realizada em Porto Ale-

gre definiu a linha que a 
categoria em nível esta-
dual iria adotar durante a 
campanha. Também foi 
em março que surgiram 
os primeiros embates 
políticos entre os proje-
tos que iriam polarizar as 
eleições gerais do país. 
Enquanto grupos reali-
zavam eventos para lem-
brar os 50 anos do golpe 
militar e das vítimas que 
sucumbiram na luta por 
democracia, grupelhos 
de aloprados realizavam 
pequenas mobilizações 
pedindo a volta e/ou a in-
tervenção militar no país. 
No final do mês, uma as-
sembléia geral definiu a 
pauta de reivindicações 
para a convenção cole-
tiva de trabalho. Neste 
mês, as obras de refor-
ma das subsedes de 
Guaíba e Cachoeirinha 
foram consideradas con-

cluídas para melhorar o 
atendimento e ampliar os 
serviços de assistência.

ABRIL

 Em abril, nosso 
sindicato fez a assem-
bleia geral que definiu 
a pauta de reivindica-
ções, entre as quais um 
reajuste para recuperar 
as perdas inflacionárias 
(5,82%), mais 4% de au-
mento real. Em seguida, 
a Federação realizou 
uma plenária estadual 

dos metalúrgicos para 
debater e organizar a 
campanha salarial unifi-
cada. Naquele mês tam-
bém foi realizada a 8ª 
Marcha da Classe Tra-
balhadora, que encami-
nhou para o governo e 
Congresso a pauta na-
cional sindical. Os meta-
lúrgicos do RS também 
realizaram uma marcha 
entre a Av. Farrapos e o 
Palácio Piratini, ocasião 
em que encaminharam 
as reivindicações da ca-

Aprovação da pauta de reivindicações dos trabalhadores para 2014

Assembleia na subsede de Guaíba 28 de Abril. Dia Internacional em Memória às Vítimas 
de Acidentes e Doenças do Trabalho. 
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tegoria para o governa-
dor Tarso e para os de-
putados estaduais. Os 
metalúrgicos de Porto 
Alegre e região realiza-
ram seu XVII Congresso 
e, com o tema “Pra avan-
çar nas conquistas!”, 
debateram conjuntura, 

previdência social, saú-
de do/a trabalhador/a e 
a alternativa da alimen-
tação saudável, além de 
definir um plano de lutas 
para os próximos anos. 
No final do mês, o Fó-
rum Sindical de Saúde 
do Trabalhador realizou 
em Canoas o evento que 
marca o 28 de Abril, Dia 
Internacional em Memó-
ria às Vítimas de Aciden-
tes e Doenças do Traba-
lho. 

MAIO

 No 1° de Maio, 
Dia Internacional dos-

Trabalhadores, teve  fes-
ta popular na Usina do 
Gasômetro. Na semana 
seguinte, os trabalha-
dores/as de Guaíba se 
mobilizaram para rejeitar 
uma proposta absurda 
de divisão de base. As 
mobilizações nacionais 

tiveram alguns êxitos. 
Em maio, a presidenta 
Dilma anunciou a corre-
ção da tabela do Imposto 
de Renda, o reajuste de 
10% no bolsa família e a 
continuidade da política 
de valorização do salário 
mínimo. Aqui no Estado, 
Tarso anunciou também 
a continuidade da polí-
tica de valorização do 
piso regional, com o ob-
jetivo de tornar seu va-
lor equivalente ao valor 
de quando foi criado no 
governo Olívio. Por ou-
tro lado, com exceção 
dos setores de Máquinas 

 Toda a vez que 
a categoria chamou 
ou os dirigentes sindi-
cais entenderam que 
era hora de estar nas 
fábricas, o sindicato 
se fez presente. Mui-
tas vezes, durante a 
campanha salarial, 
para pressionar a pa-
trãozada, e outras, 
para resolver ou nego-
ciar os problemas que 
estariam indignando 
os trabalhadores e tra-
balhadoras, distribuir 
jornais e outros mate-
riais, entregar prêmios 
do Confederativo, 
acompanhar fiscaliza-
ções, conduzir greves, 
atrasos na pegada e 
outras mobilizações, 
tratar de eleições ci-
pas e comitês sindi-
cais, fazer assem-
bleias para aprovar 
bons acordos de PLR, 
protestar contra assé-
dio moral, atrasos nos 
salários, demissões 
em massa, negociar 
melhorias em planos 
de saúde, entre outras 
mobilizações.
 Entre estas em-
presas abordadas, 
destacam-se (em or-
dem alfabética) a Ca-
liendo, Datacom, Dell, 
DHB, Elo Sistemas, 
Elster, Falgatther, Hi-
dro Jet, GKN, KLL, 
Koch, Kondak, Oderi-
ch, Parker, Prensmaq, 
S&P Brasil, Stemac, 
Taurus, ThyssenKru-
pp, TMSA, Usiminas, 
entre outras.

Mobilizações nas fábricas

Trabalhadores mobilizados na KLL em Alvorada

XVII Congresso dos Metalúrgicos

8ª Marcha da Classe Trabalhadora

Thyssenkrupp - Guaíba

TMSA - Porto Alegre

Datacom - Eldorado do Sul

GKN - Porto Alegre

Oderich - Eldorado do Sul

Continua na página 4...
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Agrícolas e Reparação 
de Veículos, as negocia-
ções da campanha sala-
rial da Metalurgia esta-
vam paradas. Os patrões 
ofereceram apenas 6%, 
alegaram “crise” e impu-
seram um ritmo bastante 
lento nas negociações. 
Contavam com a desmo-
bilização da categoria por 
conta da Copa do Mundo 
e das eleições gerais no 
país. 
 O sindicato reali-
zou mobilizações em vá-
rias fábricas da região, 
com extraordinária parti-
cipação dos trabalhado-
res e trabalhadoras.

JUNHO

 Em junho, a rea-

lização de assembleias 
em várias empresas da 
categoria, mostrou que 
o sindicato e trabalhado-
res não se conformariam 
com o reajuste que mal 
recuperava as perdas 
inflacionárias, rejeitado 
em assembleia geral. O 
sindicato resolveu lutar 
por um reajuste de 8%, 
parâmetro adotado após 
a conquista dos traba-
lhadores/as dos setores 
de Máquinas Agrícolas 
e Reparação de Veícu-
los. O início da Copa do 
Mundo atrapalhou, mas 
não impediu que eventu-
ais mobilizações aconte-
cessem. Em junho, uma 
assembleia histórica de 
trabalhadores de Cacho-
eirinha optou por man-

ter a unificação daquela 
base com o Sindicato 
dos Metalúrgicos de Por-
to Alegre.

JULHO

 Em julho, o sindi-
cato resolveu intensificar 
ainda mais as mobiliza-
ções nas fábricas. Uma 
assembleia geral rejeitou 
a proposta patronal de 
6,32% e decretou estado 
de greve. Cerca de 1600 
trabalhadores metalúrgi-
cos de Cachoeirinha não 
entraram para trabalhar 
no dia 9. Uma passea-
ta iniciada na Parker e 
que foi crescendo com 
a adesão de trabalhado-
res da Fallgatter, Elster e 
Koch, encerrou em frente 
à Ecoplan, onde foi reali-
zada uma grande assem-
bleia. A Copa do Mundo 
encerrou de forma de-
cepcionante para a Sele-
ção Brasileira. 
 Em outras bases, 
sindicatos metalúrgicos 
fizeram acampamentos 
na frente das principais 
fábricas para pressionar 
a patrãozada da região. 
O sindicato ainda teve 
fôlego para participar da 
coleta de votos do Ple-
biscito Popular que pedia 
uma Constituinte Exclusi-
va para mudar o sistema 
político viciado e corrupto 
do Brasil. Neste mês, ini-
ciam as campanhas elei-
torais no país.

AGOSTO
 
 Depois de quase 
cinco meses de luta, os 
patrões acabaram ce-
dendo e apresentaram 
uma proposta passível de 
avaliação e decisão por 
parte da categoria: 7,5%, 
sendo 6% retroativos a 1º 
de maio e o restante em 
novembro. Já os pisos 
salariais, tiveram reajus-
tes acima dos 15%. A ca-
tegoria, em assembleia 
geral, aprovou e deu por 
encerrada esta que foi 
uma das mais duras e 
prolongadas campanhas 
salariais. O acordo foi 
considerado satisfatório 
porque recuperou as per-
das e garantiu aumento 
real nos salários dos tra-
balhadores/as e no piso 

da categoria. No campe-
onato de Futebol Sete, 
Taurus campeã e DHB, 
pelo terceiro ano conse-
cutivo, vice-campeã. No 
dia 13 de agosto, morre 
um dos presidenciáveis 
e a elite conservadora do 
país, em conluio com os 
meios de comunicação 
de massa, iniciam uma 
ofensiva campanha para 
desconstituir e desmora-
lizar as candidaturas de 
esquerda do país.

SETEMBRO

 Em setembro, as 
atenções estavam tam-
bém voltadas às eleições 
do país. O movimento 
sindical analisou o qua-
dro político e entendeu 
que as candidaturas de 

Metalúrgicos de Cachoeirinha dizem NÃO para a divisão

Assembleia em frente a Hidrojet em Porto Alegre

Assembleia em frente a Usiminas em Porto Alegre Trabalhadores aprovam proposta patronal

Um dos ganhadores dos dois carros sorteados pelo Confederativo

Passeata iniciada na Parker recebeu a adesão de trabalhadores da 
Fallgatter, Elster e Koch, encerrou em frente à Ecoplan em Cachoeirinha.
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Aécio Neves e José Sar-
tori significariam a volta 
de políticas neoliberais, 
contrárias aos direitos e 
interesses da classe tra-
balhadora, motivo pelo 
integrou-se ao Comitê 
Sindical e Popular para 
apoiar as reeleições de 
Dilma Rousseff e Tarso 
Genro, que prometeram 
dar continuidade à po-
lítica de valorização do 
salário mínimo e do piso 
regional, manter progra-
mas sociais e investimen-
tos para gerar empregos 
e desenvolver econômica 
e socialmente nosso país 
e nosso estado. O movi-
mento sindical realizou 
a mobilização chamada 
“Nem Que a Vaca Tussa” 
(alusão à declaração da 
presidenta Dilma de que 
não mexeria nos direitos 
trabalhistas), pra denun-
ciar candidatos que ad-
mitiam flexibilizar a CLT. 
 No início do mês, 
nosso sindicato partici-
pou do plebiscito popular 
por uma Constituinte Ex-
clusiva e Soberana para 
mudar o sistema político 
brasileiro. Cerca de 97% 
dos votos coletados indi-
cou a vitória do “sim”. No 
final do mês o Dieese di-
vulgou que 93% das ne-
gociações do 1º semestre 
do ano tiveram reajustes 
salariais com ganho real 
(acima da inflação)

OUTUBRO

 Infelizmente, as 
forças conservadoras 
cresceram e, aqui no es-
tado, imprimiram a der-
rota de um governo que 
sempre teve trabalho, 
realizações e propostas 
a apresentar. Mesmo 
assim, Tarso garantiu a 
renegociação das dívi-
das do RS com a união 
e cumpriu a promessa 
de reajustar o piso regio-
nal, igualando-o ao valor 
de quando foi criado no 
governo Olívio. Para ale-
gria da classe patronal, 
as bancadas de depu-
tados ligadas ao movi-
mento sindical e popular 
encolheu pela metade, 
resultado da eleição do 
dia 5 de outubro. A fes-
ta do Dia da Criança foi 
um sucesso de público e 
de atrações, e inovou ao 
sortear bicicletas. Direto-
ria realizou assembleia 
de prestação de contas 
da entidade e da Escola 
Mesquita, ambas apro-

vadas por unanimidade. 
No final do mês, Dilma foi 
eleita e o movimento sin-
dical anunciou: “é hora 
da cobrança!”. 

NOVEMBRO

 Em novembro, o 
movimento sindical fez 
pressão para que o rea-
juste de 16% do piso re-
gional fosse aprovado e 
para que os deputados 
estaduais não aprovas-
sem a vergonhosa apo-
sentadoria especial para 
si próprios. O único par-
tido que votou majorita-
riamente contra foi o PT, 
mas o projeto foi aprova-
do por 29 a 14 votos. 
 A maioria dos par-
tidos votou sim à propos-
ta ou alguns deputados 
se ausentaram do plená-
rio para não se queimar 
perante o eleitorado. No 
final deste mês também 

foi realizado o sorteio dos 
alojamentos da Colônia 
de Férias, garantindo lo-
tação nos primeiros três 
períodos da temporada. 
Os trabalhadores da Re-
paração de Veículos tive-
ram antecipação salarial 
de 1,5% e os da Metalur-
gia, o complemento dos 
7,5%. 

DEZEMBRO
 
 No início de de-
zembro, a luta pelo re-
ajuste de 16% no piso 
regional foi vitoriosa. E 
a CUT e outros movi-
mentos realizaram uma 
grande marcha em defe-
sa da democracia e pela 
reforma política, pra bar-
rar o avanço do perverso 
neoliberalismo em nosso 
país. O mês se encerra 
com um grande número 
de empresas fazendo fé-
rias coletivas. 

 Este foi ape-
nas o resumo de 
alguns dos princi-
pais acontecimen-
tos promovidos 
ou protagonizados 
pelo nosso sindi-
cato. Muitas outras 
importantes ações 
cotidianas foram 
feitas dentro e fora 
das fábricas, na 
sede e nas subse-
des do sindicato, 
nas ruas e espaços 
públicos. 
            Embora não 
tenhamos con-
seguido resolver 
tudo e agradado a 
todos, temos con-
vicção de que fi-
zemos o possível 
para cumprir o pa-
pel de lutar e bem 
representar a ca-
tegoria durante o 
ano.
            O que im-
porta é que, embo-
ra a maioria dos 
metalúrgicos(as) 
de nossa base não 
tenha visto o que 
fizemos no dia-a-
dia, nós, dirigentes 
sindicais sempre 
estivemos do lado 
da classe trabalha-
dora, sempre esti-
vemos na trinchei-
ra dos que não se 
apelegam, dos que 
não se dobram, 
dos que não se 
conformam com as 
injustiças e lutam 
bravamente até 
pelo mais anônimo 
companheiro.
            O combus-
tível que nos move 
nesta luta é a con-
fiança e o apoio de 
todos. Contamos 
com vocês para 
termos um 2015 
repleto de realiza-
ções e conquistas.

Taurus é campeã do torneio de futebol sete

“Nem Que a Vaca Tussa” 

 festa do Dia da Criança foi um sucesso de público

Neste ano, a direção do sindicato também realizou 
importantes obras no Sítio e na Colônia de Férias



ral. Caminha na contramão do 
fortalecimento do Regime Ge-
ral de Previdência e do interes-
se comum dos trabalhadores. 
Além disso, é inconstitucional 
porque prevê aposentadoria 
aos 60 anos de idade e não os 
65 estabelecidos na Constitui-
ção Federal. 
 Também fere a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, já 
que a legislação prevê a nuli-
dade de ato que implique em 
despesa com pessoal nos úl-
timos 180 dias do término do 
mandato do titular do Poder, no 
caso o presidente da Assem-
bleia, Gilmar Sossella (PDT), 
que encerra sua gestão no fi-
nal de janeiro de 2015. Não foi 
apresentado o cálculo atuarial, 
que dá o valor das despesas 
com a implantação do Plano 
de Seguridade Social, e nem 
apresentado o impacto finan-
ceiro da proposta. E isso acon-
teceu porque os deputados vo-
taram o projeto no afogadilho. 
A tramitação de uma semana 
não deu tempo para se fazer 
análises e cálculos sobre gas-
tos e estudos aprofundados 
para verificar a constitucionali-
dade e a viabilidade do proje-
to. 
 O projeto foi aprovado 
sem previsão de gastos, cálcu-
lo atuarial e prazo de carência. 
Também não há nenhum res-
peito ao artigo 202 da Consti-
tuição, que prevê contrapartida 
igual para as fontes pagadoras 
de aposentadoria. Por fim, os 
deputados que querem ganhar 
melhores aposentadorias não 
legislaram com imparcialidade 
e moralidade pública e ignora-

Previdência, como a maioria 
dos trabalhadores brasileiros, 
para quem o valor das aposen-
tadorias não podem ultrapas-
sar o teto de R$ 4,3 mil. Com a 
aprovação do projeto, os par-
lamentares gaúchos poderão 
receber valores mais eleva-
dos, já que o cálculo será com 
base no subsídio dos deputa-
dos, que hoje é de R$ 20 mil, 
e beneficiará principalmente 
os legisladores que adotam a 
política como profissão, acu-
mulando vários mandatos.
 Pela proposta aprova-
da, a aposentadoria integral 
poderá ser adquirida com 35 
anos de exercício de mandato, 
podendo contabilizar períodos 
de vereador e deputado fede-
ral, por exemplo, e 60 anos de 
idade tanto para homem quan-
to para a mulher. A proposta 
também prevê aposentadoria 
proporcional e pensão para os 
dependentes dos deputados. 
A adesão ao plano é voluntário 
e os que aderirem contribuirão 
com 13,25% do salário de R$ 
20 mil e a Assembleia Legisla-
tiva, com 26,5% do mesmo va-
lor.  De acordo com a proposta, 
a diferença para o pagamento 
de aposentadorias e pensões 
e os valores das contribuições 
será custeada pelo orçamento 
do Legislativo.
 

Contrários dizem que 
projeto é inconstitucional

            
 Os 14 deputados que 
votaram contra o projeto afir-
mam que ele privilegia uma pe-
quena parcela da sociedade, é 
inoportuno, equivocado e imo-

 Nem as vaias e pro-
testos de representantes de 
entidades sindicais nas gale-
rias da Assembleia Legislati-
va impediram que uma maio-
ria simples de deputados 
estaduais gaúchos votasse a 
favor da proposta que criava 
um benefício para eles pró-
prios. Desta vez, não foi au-
mento salarial, mas a criação 
de uma aposentadoria espe-
cial parlamentar que pode, no 
futuro, causar enormes rom-
bos nos cofres públicos.
 Enquanto milhões de 
trabalhadores sofrem para se 
aposentar por causa do per-
verso fator previdenciário ou, 
aposentados, sofrem pra se 
manter com o salário da apo-
sentadoria, 29 deputados de-
cidiram aprovar na terça, 25 
de novembro, o projeto que 
lhes garante uma aposenta-
doria bem polpuda. Embora 
apenas 28 votos fossem su-
ficientes por se tratar de um 
projeto de lei complementar, 
outros 12 parlamentares pre-
feriram não se posicionar (e 
não se queimar perante o 
eleitorado), preferindo se au-
sentar do plenário na hora da 
votação. Apenas a bancada 
do PT e outros dois deputa-
dos honraram os votos re-
cebidos de seus eleitores  e 
votaram contra o projeto. 
 

Entenda como fica a 
aposentadoria dos 
deputados gaúchos

 Atualmente, os depu-
tados estaduais estão sub-
metidos ao Regime Geral da 
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Vergonha gaúcha
Deputados estaduais criam 

aposentadoria especial parlamentar
ram a possibilidade de fazer 
para si próprios os já existen-
tes planos complementares de 
aposentadoria.
 

Próximos passos

           O projeto seguirá agora 
para o governador Tarso Gen-
ro, que poderá sancioná-lo ou 
vetá-lo. Mesmo assim, diante 
das ilegalidades e inconstitu-
cionalidades constatadas na 
proposta, a aposentadoria es-
pecial dos deputados poderá 
ser contestada na Justiça, in-
clusive pelo poder Executivo, 
já que envolve recursos do or-
çamento público.

Deputados que votaram a favor desta vergonha

Deputados que se ausentaram da votação

 O Supremo Tribu-
nal Federal (STF) decidiu 
na quinta-feira (4) negar 
um recurso do INSS que 
pretendia anular a aposen-
tadoria especial – com me-
nos tempo de contribuição 
– de um operário exposto 
a ruído acima dos níveis 
tolerados. O INSS argu-
mentava que o trabalhador 

usava protetor auricular e 
não teria sofrido dano audi-
tivo. A maioria dos ministros 
do STF, no entanto, enten-
deu que basta a exposição 
do trabalhador a condições 
nocivas à saúde para o ha-
bilitar a requerer a aposen-
tadoria especial. 
 A decisão, aplicada 
a uma única ação, deverá 

ser seguida pelas demais 
instâncias do Judiciário em 
julgamentos de casos seme-
lhantes por ter a chamada 
“repercussão geral”.
 Durante a análise 
do recurso, foram citados 
estudos técnicos que dizem 
não existir atualmente no 
mercado um equipamento 
que assegure a eliminação 

de 100% da exposição do 
trabalhador a situações no-
civas à saúde. Um protetor 
auricular, por exemplo, mes-
mo que proteja o ouvido, 
não impede que outros ór-
gãos do corpo sejam afeta-
dos pelas ondas sonoras. 
 Outro entendimento 
fixado no tribunal é o de que 
a declaração do emprega-

dor no Perfil Profissiográ-
fico Previdenciário (PPP), 
formulário que lista os ris-
cos a que o trabalhador 
está exposto e de de que 
o trabalhador usa um equi-
pamento de proteção su-
postamente “eficaz”, tam-
bém não anula o direito à 
aposentadoria. 

DIREITOS: STF decide que exposição a ruído justifica aposentadoria especial

Curta nossa fanpage no 
facebook e fique atualizado

WWW.FACEBOOK.COM/
STIMEPARS

Gerson Burmann  
PDT

Gilberto Capoani 
PMDB

Pedro Pereira 
PSDB

Miriam Marroni 
PT

Carlos Gomes 
PRB 

Cassiá Carpe
SDD

Altemir Tortelli
PT
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Deputados que votaram a favor desta vergonha

Deputados que se ausentaram da votação

Deputados que votaram contra este absurdo

Gerson Burmann  
PDT

Gilberto Capoani 
PMDB

Giovani Feltes 
PMDB

Paulo Borges 
DEM

Cassiá Carpe
SDD

Adão Villaverde 
PT 

Altemir Tortelli
PT

Aldacir Oliboni
PT 

Stela Farias
PT

Valdeci Oliveira
PT

Vinicius Ribeiro
PDT

Raul Pont
PT

Nelsinho Metalúrgico
PT

Ana Affonso 
PT

Daniel Bordignon 
PT

Edegar Pretto 
PT 

Jeferson Fernandes 
PT

Jorge Pozzobom
PSDB

Marisa Formolo
 PT

Catarina Paladini 
PSB

Doutor Basegio 
PDT

Gilmar Sossella 
PDT

Heitor Schuch 
PSB 

Juliana Brizola 
PDT 

Lucas Redecker 
PSDB

Luiz Fernando 
Mainardi - PT

Mano Changes 
PP 

Paulo Odone
PPS

Raul Carrion 
PCdoB

Ronaldo Santini 
PTB

Silvana Covatti 
PP

Zilá Breitenbach 
PSDB

Álvaro Boessio 
PMDB

Nelson Harter 
PMDB

Pedro Westphalen 
PP

José Sperotto
PTB

João Fischer
PP

Luis Augusto 
Lara - PTB

Marcelo Moraes 
PTB

Maria Helena 
Sartori - PMDB

Marlon Santos
PDT

Miki Breier 
PSB 

Márcio Biolchi 
PMDB

Adilson Troca  
PSDB

Adolfo Brito
 PP

Alexandre Postal 
PMDB

Ciro Simoni 
 PDT

Edson Brum 
PMDB

Elisabete Felice 
PSDB

Ernani Polo
PP 

Frederico Antunes
PP

Aloísio Classmann
PDT
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Criado Coletivo Nacional de Igualdade 
Racial dos Metalúrgicos da CUT

Rio Grande do Sul acaba acordo 
com israelense Elbit

Até 1.787,77                                -                              -           
R$ 1.787,78 até 2.679,29        7,5%                  R$ 134,08
R$ 2.679,30 até 3.572,43        15%                   R$ 335,03
R$ 3.572,44 até 4.463,81        22,5%                R$ 602,96
Acima de R$ 4.463,81             27,5%                R$ 826,15

Dedução por dependente: R$ 179,71

IMPOSTO DE RENDA - Tabela para 2014

Até  R$ 6.270,00                           -                              -           
R$ 6.270,01 até 9.405,00         7,5%                  R$ 470,25
R$ 9.405,01 até 12.540,00        15%                  R$ 1.175,63
R$ 12.540,01 até 15.675,00     22,5%                R$ 2.116,13
Acima de R$ 15.675,00            27,5%                R$ 2.899,88

TABELA EXCLUSIVA PARA PLR
Valor da PLR anual

- Até R$ 1.317,07 8%
- De R$ 1.317,08 até R$ 2.195,12 9%

- De R$  até R$ 4.390,24 2.195,13 11%

R$ 968,00 ou R$ 4,40 p/h
R$ 1.034,00  ou R$ 4,70 p/h

R$ 3,30 p/h
Piso do aprendiz do senai não pode ficar abaixo do mínimo nacional

R$ 1.031,65 ou R$ 4,69 p/h
R$ 922,23 ou R$ 4,19 p/h

R$ 1.036,20 ou R$ 4,71 p/h
R$ 3,40 p/h

- R$ 724,00

De R$ 868,00 a R$ 1.100,00

Até R$ 682,50 R$ 35,00 por filho
De R$ 682,51 a R$ 1.025,81 R$ 24,00 por filho
Acima de R$ 1.025,81 Não tem direito

- MAIO/2014

- NOV/2014

- MAIO/2014

Reembolso de R$ 205,96 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.

 O governo de Rio 
Grande do Sul publicou no 
início deste mês uma carta 
aberta para declarar como 
“sem objeto” o protocolo as-
sinado com a subsidiária da 
israelense Elbit Systems, a 
AEL Sistemas, localizada 
em Porto Alegre. Esse pro-
nunciamento chega após 
contínuos protestos dos mo-
vimentos e autoridades pa-
lestinas e da sociedade civil 
brasileira por conta da parti-
cipação da Elbit na constru-
ção do muro do apartheid e 
do uso e desenvolvimento 
das suas armas nos massa-
cres e guerras israelenses.
 Em abril de 2013, o 
governador Tarso Genro as-
sinou um Memorandum de 
Entendimento com a AEL 
Sistemas, que teria per-
mitido à empresa acessar 
dinheiro público brasileiro 
e tecnologia produzida pe-
las universidades gaúchas. 
Esse projeto, que visava à 
construção em território bra-

sileiro de um parque aero-
espacial militar ancorado na 
Elbit Systems, teria transfor-
mado uma empresa de ca-
pital israelense pela primeira 
vez em ‘empresa líder’ num 
projeto militar brasileiro. O 
projeto piloto, um microsa-
télite militar, teve um orça-
mento de R$ 43 milhões em 
investimentos públicos.
 Na sua carta, o go-
vernador afirma que desde 
há meses, quando proble-
mas financeiros se soma-
ram aos protestos contra o 
projeto, o projeto foi, de fato, 
congelado: “não houve mais 
nenhuma ação objetiva rela-
cionada com aquele acordo, 
e o governo de Rio Grande 
do Sul não realizou, e não 
realizará sob o nosso go-
verno, nenhuma outra ação 
relacionada a esta parceria, 
o que nos permite declarar o 
referido protocolo como sem 
objeto.”
 Com a publicação 
dessa carta oficial, o mo-

vimento global de Boicote, 
Desinvestimentos e San-
ções (BDS) contra Israel, 
marca uma histórica vitória 
na América do Sul. “Essa 
vitória dos direitos humanos 
e rumo ao embargo militar 
contra Israel é um sinal im-
portante de esperança para 
todos e todas. Agradecemos 
a todos os movimentos e a 
cada ativista que trabalhou 
para que pudéssemos cele-
brar esse momento”, frisou 
Jamal Juma’, coordenador 
da Campanha palestina con-
tra o Muro (Stop the Wall).

PROTESTOS

 O Rio Grande do Sul 
já assumiu um papel rele-
vante para a causa palestina 
quando, em 2012, celebrou 
em Porto Alegre o Fórum 
Social Mundial Palestina Li-
vre. “O nosso governo sem-
pre deu centralidade à pro-
moção da paz e dos direitos 
humanos e consideramos as 

 A Confederação Na-
cional dos Metalúrgicos da 
CUT (CNM/CUT) criou na 
sexta-feira, 28 de novembro, 
o seu Coletivo de Igualdade 
Racial, com o objetivo de 
aprofundar o debate e ela-
borar propostas para supe-
ração do racismo no mundo 
do trabalho e na sociedade. 
O coletivo foi formado com a 
conclusão do último módulo 
do Curso de Formação Sin-
dical “Combate ao Racismo 
para a Construção da Igual-
dade Racial”, promovido 
pela CNM/CUT, no Institu-
to Cajamar, interior de São 
Paulo.
 O Coletivo de Igual-
dade Racial tem a mesma 
estrutura e funcionamen-
to dos demais coletivos da 
CNM/CUT (Formação, Saú-

de, Mulheres e Juventude) 
e é composto por represen-
tantes de federações e sin-
dicatos de bases estaduais. 
O grupo já elaborou o plano 
de ação para o primeiro qua-
drimestre de 2015. 
 Para a secretária de 
Igualdade Racial da Confe-
deração, Christiane Apareci-
da dos Santos, a criação do 
Coletivo Nacional de Igual-
dade Racial foi fruto de um 
intenso trabalho da CNM/
CUT para consolidar o de-
bate do tema nos sindicatos 
e federações, e o curso foi 
um importante meio para 
isso. 
 A secretária de Com-
bate ao Racismo da CUT, 
Maria Júlia Reis Nogueira, 
divulgou a revista da cam-
panha permanente “Basta 

de Racismo no Trabalho e 
na Vida”, que traz as ações 
da Central Única dos Traba-
lhadores e de suas princi-
pais Confederações sobre 
o tema. “A CUT mantém-se 
atenta aos anseios da clas-
se trabalhadora e fiel ao 
princípio de não compactuar 

com qualquer forma de dis-
criminação. 
 A Central está na luta 
para banir o preconceito e o 
racismo do mundo do tra-
balho e, para isso, precisa 
trabalhar em conjunto com 
suas confederações”, disse.

demandas dos movimentos 
sociais uma voz importante, 
que precisa ser ouvida. O 
pronunciamento do governo 
sobre o tema é conclusivo 
sobre isso”, comentou Tar-
son Nuñéz, assessor das 
relações internacionais do 
governo gaúcho. 
 Em Porto Alegre, 
movimentos como a CUT 
e a Marcha Mundial das 
Mulheres, bloquearam a 
subsidiária na capital gaú-
cha em maio. Movimentos 
urbanos e negros organiza-

ram protestos, cartazes e 
panfletagens. Organizações 
estudantis das varias univer-
sidades formaram um comi-
té gaúcho para enfrentar a 
participação de suas univer-
sidades no projeto. O Co-
mité de solidariedade com 
o povo palestino de Santa 
Maria acordou com o reitor 
da universidade gaúcha que 
não haveria colaboração 
com projetos de caráter mi-
litar com a Elbit Systems e 
suas subsidiárias. 
Fonte: CUT
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Classe trabalhadora marcha em defesa 
da democracia e da reforma política

Mobilização

Empresa demite por “justa causa” 
trabalhador doente

 A CUT, sindicatos 
filiados e outras centrais e 
movimentos sociais promo-
veram na tarde da quinta-
feira, 4 de dezembro, em 
Porto Alegre, a Marcha pela 
Democracia e pela Reforma 
Política. 
 Cerca de dois mil 
manifestantes se concen-
traram na praça em frente 
à Prefeitura Municipal e se 
dirigiram em caminhada 
até o Largo Zumbi dos Pal-
mares, no Bairro Cidade 
Baixa, onde realizaram um 
ato público para defender 
a democracia dos ataques 
de grupos que pedem a in-

tervenção militar e o ódio 
aos movimentos sociais e 
aos partidos de esquerda. 
Também reivindicaram o 
combate rigoroso a todos 
os casos de corrupção e 
a necessária reforma para 
moralizar a política brasilei-
ra.  
 Durante o ato de en-
cerramento, o presidente da 
CUT-RS, Claudir Nespolo, 
ressaltou que a sociedade 
tem que estar atenta para 
movimentos que represen-
tam o retrocesso e um duro 
golpe na democracia. “São 
muitos os nossos desafios 
no enfrentamento do con-

servadorismo do Congres-
so Nacional, no combate 
à manipulação da mídia e 
principalmente na defesa 
da democracia”, declarou.  
 O dirigente defen-
deu a realização de refe-
rendos e plebiscitos, pois 
acredita que a sociedade 
deve ser consultada sobre 
as mudanças e lembrou a 
experiência recente da vo-
tação popular pela Reforma 
Política, que defende o fim 
do financiamento empresa-
rial de campanha. Por fim, o 
presidente da CUT-RS de-
safiou os sindicatos cutistas 
que estavam na atividade a 

criarem comitês em defesa 
da democracia e pela Re-
forma Política nas suas ba-
ses. 
 R e p r e s e n t a n t e s 
dos movimentos sociais e 

de partidos políticos que 
participaram da atividade 
também reivindicaram um 
projeto de desenvolvimento 
com mais empregos e justi-
ça social.

 No final de novem-
bro, um trabalhador do tur-
no da noite precisava sair 
40 minutos mais cedo para 
resolver problemas pes-
soais. Procurou mas não 
encontrou a chefia que lhe 
daria autorização para sair. 
Resolveu ir embora assim 
mesmo, mas foi impedido 
pelo porteiro, que alegou ter 
instrução para barrar quem 
pretendesse sair sem auto-
rização. O trabalhador sen-
tiu-se afrontado com a sen-
sação de que estava sendo 
mantido numa espécie de 
“cárcere privado”. Nervoso 
com a situação, impulsi-
vamente descarregou sua 
indignação socando e chu-
tando uma parede, causan-
do avarias na mesma. 
 Infelizmente, no dia 
útil seguinte, a empresa o 
demitiu por “justa causa”. 
Ninguém da TMSA levou 
em conta os cinco anos de 
dedicação do trabalhador e 
o alegado histórico de pon-
tualidade e respeito às nor-
mas internas. Ninguém quis 
saber os motivos do breve 
desequilíbrio emocional do 
trabalhador, que causaram 
apenas prejuízos materiais 
numa parede. Ninguém le-
vou em conta o fato de o 
trabalhador estar sob trata-

mento de doença na coluna 
vertebral, de que vinha ten-
do acompanhamento psico-
lógico pelo próprio plano de 
saúde da empresa e de que 
enfrentava problemas de 
ordem familiar. 
 Sequer cogitaram 
se ele poderia pagar o pre-
juízo causado na parede. 
Não apareceu ninguém 
para lhe dar uma chance de 
se explicar, se retratar, se 
desculpar, provando que a 
TMSA, assim como a maio-
ria das empresas, não tem 
coração, não tem responsa-
bilidade social e de que os 
valores apregoados pelas 
chefias não passam de dis-
curso vazio.
 O trabalhador pro-
curou o sindicato, que lhe 
deu toda a assistência pos-
sível, tentando convencer 
a empresa a voltar atrás 
na demissão. A empresa 
negou e agora o sindicato 
tenta converter a demissão 
“por justa causa” para uma 
demissão comum, sem jus-
ta causa, liberando todos os 
direitos rescisórios do com-
panheiro. 
 A entidade também 
colocou toda a sua asses-
soria jurídica à disposição 
do trabalhador para questio-
nar na Justiça do Trabalho 

a injusta demissão imposta 
pela empresa, inclusive o 
fato de ela ter demitido um 
trabalhador com problemas 
sérios de saúde. 

TMSA

MPT busca informações 
no sindicato sobre 

conduta da empresa

Bomag Marini

 Embora a Bomag 
Marini (ex-Terex), de Ca-
choeirinha, diga que “prio-
riza a segurança de seus 
empregados”, diga “propor-
cionar um local de trabalho 
com condições adequadas 
de salubridade e seguran-
ça” e diga “colocar as pes-
soas no coração da em-
presa, conversando juntos 
para encontrar soluções”, 
andou ao longo dos últi-
mos anos demitindo cipei-
ros sem se importar com 
a legislação que garante a 
estes representantes dos 
trabalhadores a estabilida-
de necessária para desem-
penhar o trabalho de lutar 
por mais prevenção, saúde 
e segurança.
 Como a demissão 
de cipeiros era recorrente, 
o Sindicato dos Metalúrgi-
cos fez uma denúncia ao 
Ministério Público do Tra-
balho (MPT) e a empresa 
teve de assinar um TAC 
– Termo de Ajuste de Con-
duta se comprometendo de 
não alterar o contrato de 
trabalho dos empregados, 
especialmente dos cipei-

ros. Na prática, a empresa 
estaria impedida de demi-
tir os representantes dos 
trabalhadores, eleitos para 
lutar por direitos elementa-
res, como ter um ambiente 
de trabalho seguro e sau-
dável.
            Em outubro, o MPT 
notificou o sindicato solici-
tando confirmação sobre se 
o TAC vinha ou não sendo 
cumprido pela Bomag Ma-
rini. A resposta afirmativa 
livrou a empresa de multas 
e outras penalidades pre-
visas em lei. “Esperamos 
que a empresa continue 
respeitando a legislação e 
o TAC assinado. Não pode-
mos permitir que esta e ou-
tras empresas, embora fa-
çam e publiquem discursos 
de responsabilidade social, 
de compromisso com seus 
colaboradores e com a le-
gislação, fiquem demitindo 
os representantes da clas-
se trabalhadora. Estamos 
de olho!”, alertou Marcos 
Müller, vice-presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
e coordenador da base de 
Cachoeirinha.
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Seminário debate saúde e segurança do Trabalhador

Companheiras de luta 
debatem organização 

e conjuntura

 A Federação dos 
Metalúrgicos (FTM/CUT), 
por meio do seu Coletivo 
de Mulheres, promoveu 
nos dias 20 e 21 de novem-
bro o II Seminário Estadual 
das Mulheres Metalúrgicas 
do RS. Cerca de 20 mu-
lheres representantes dos 
sindicatos metalúrgicos 
de Canoas, Porto Alegre, 
Gramado e Sapiranga de-
bateram a organização das 
mulheres dentro da cate-
goria, a conjuntura política 
e econômica do Estado e 
do país, e a realidade de 
preconceito e discrimina-
ção enfrentada dentro das 
fábricas.
 O vice-presidente 
da FTM/CUT, Enio San-
tos, deu as boas-vindas às 
trabalhadoras e afirmou a 
importância da iniciativa 
como forma de organiza-
ção das mulheres na ocu-
pação dos espaços políti-
cos que lhe são de direito. 
“É preciso defender a de-
mocracia e os direitos dos 
trabalhadores e as mulhe-
res têm um papel importan-
te na reforma política que 
está em jogo”, alertou. 
 A palestra de aber-
tura, ministrada por Lur-
des Santin, integrante da 
diretoria do MTD e da Se-
cretaria de Mulheres de 

Canoas, teve como tema a 
Participação das Mulheres 
nos Espaços de Poder e 
Decisão. “Para que ocorra 
de fato a participação das 
mulheres na política é es-
sencial a auto-organização. 
Ainda vivemos em um uni-
verso patriarcal e machista, 
onde prevalece na socieda-
de a visão masculina incor-
porada culturalmente e que 
deve ser transformada atra-
vés da formação, organiza-
ção e luta das mulheres”, 
disse. 
 Segundo as dirigen-
tes sindicais Lenira Campos 
(metalúrgicos de Porto Ale-
gre) e Olinda Lopes (meta-
lúrgicos de Sapiranga), co-
ordenadoras do Coletivo de 
Mulheres Metalúrgicas do 
RS, durante o encontro as 
companheiras das fábricas 
denunciaram que empresas 
estariam desrespeitando as 
conquistas das mulheres, 
especialmente as relacio-
nadas a atestado e acom-
panhamento de filho ao mé-
dico. Para reforçar o direito, 
as companheiras querem 
que os sindicatos coloquem 
estes avanços nas conven-
ções coletivas, exijam das 
empresas o respeito aos di-
reitos das mulheres e com-
batam as desigualdades sa-
lariais.

MULHER TRABALHADORA

 O Dieese promoveu, 
entre os dias 26 e 28 de no-
vembro, em São Paulo, o 
Seminário Nacional sobre 
Saúde e Segurança do Tra-
balhador. 
 Segundo o diretor de 
Saúde do nosso sindicato e 
um dos coordenadores do 
FSST – Fórum Sindical de 
Saúde do Trabalhador/RS, 
Marcelo Jurandir da Silba, o 
Bob, um dos componentes 
da representação sindical 
gaúcha, o encontro teve por 
objetivo encontrar soluções 

para fazer com que o/a tra-
balhador/a dê mais impor-
tância à luta por mais saúde, 
prevenção e segurança nas 
empresas, avance na parti-
cipação e no apoio às cipas, 
comitês sindicais, centros 
de referência e outros es-
paços que sofrem a deses-
timulante ação de governos 
e empresas. 
 Para o dirigente Bob, 
uma das principais propos-
tas do encontro foi a criação 
de uma rede de represen-
tantes de entidades que tra-

balham ou militam pela saú-
de da classe trabalhadora 
pra unificar as informações 
e integrar as lideranças. 
 Por fim, Bob revelou 
que recebeu em São Paulo 
a triste notícia de que a NR-
12 (Segurança no Trabalho 
em Máquinas e Equipamen-
tos), norma que sofre o ata-
que do setor empresarial, 
está suspensa pelo governo 
até que se busque a posição 
negociada pelas comissões 
tripartites que estão anali-
sando o tema.

Metalúrgicos participam de intercâmbio para conhecer 
organização no local de trabalho em São Paulo

 A Federação dos 
Metalúrgicos do RS, em par-
ceria com a Confederação 
Nacional dos Metalúrgicos 
(CNM/CUT), promoveu em 
novembro um intercâmbio 
de 22 dirigentes sindicais 
metalúrgicos gaúchos a en-
tidades cutistas da categoria 
no estado de São Paulo. O 
objetivo: encerrar o curso de 
formação sindical da federa-
ção e conhecer de perto as 
experiências de organiza-
ção dos trabalhadores meta-
lúrgicos paulistas dentro das 
fábricas. 
 A delegação visitou 
a CNM/CUT, sindicatos da 
região e a sede da CUT, 
sendo recebidos pelas di-
reções, que destacaram a 
importância de trocas de ex-
periências como essa para 
qualificar a ação sindical e 
para falar sobre a conjun-
tura política e a campanha 
salarial deste ano. Também 
visitaram empresas como 
a Delga, em Diadema, e a 
Ford, em São Bernardo do 
Campo, onde se reuniram 

com trabalhadores e mem-
bros de Comitês Sindicais 
de Empresa (CSE). Por fim, 
conheceram o Museu Afro-
-Brasil, na capital paulista, 
e participaram do Programa 
de Formação “Trabalho e 
Cidadania” do Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC, por 
meio do qual trabalhadores 
têm a oportunidade de co-
nhecer a organização e a 
história da entidade. As visi-
tas são garantidas por meio 
de um acordo firmado entre 
o Sindicato e as empresas, 
que liberam os trabalhado-
res e trabalhadoras interes-
sados um dia por ano para 

participar do evento.
 A delegação de 22 
intercambistas metalúrgicos 
do RS foi composta por diri-
gentes dos sindicatos de Ca-
noas, Canela, Cachoeirinha, 
Erechim, Horizontina, São 
Leopoldo e Porto Alegre. 
Vinculados ao nosso sindi-
cato estavam 10 dirigentes 
sindicais e lideranças de co-
mitês sindicais: Adão (Nego) 
Lima, Adriano Felippetto, 
Adriano Gabiru, Aldair Car-
roceiro, Cícero Mahlmann, 
Cláudia Olin, Diego Pereira, 
Geison Fontoura, José Mes-
sa e Luiz Gustavo.

 O Sindicato dos Me-
talúrgicos de Porto Alegre 
firmou mais um importante 
convênio para beneficiar os 
associados da entidade e res-
pectivos dependentes. Trata-
se da Odontoserra – Clínicas 
Odontológicas, de Cachoeiri-
nha, que disponibiliza inúme-
ros serviços odontológicos, 
como limpeza, tratamento de 
canal, colocação de próteses, 
implantes dentários e apare-
lhos ortodônticos, entre outros 
procedimentos, com custos 
menores, já que a clínica ofe-
rece descontos para aqueles 

que se identifica-
rem como asso-
ciados/dependen-
tes do sindicato.
 “Acredita-
mos que este novo convênio 
vai dar um salto de qualidade 
na assistência odontológica 
das famílias metalúrgicas da 
região”, ressaltou o diretor de 
Saúde do sindicato Marcelo 
Jurandir.
 A Odontossera está 
situada em Cachoeirinha, na 
Av. Flores da Cunha, 856, 
Centro (próximo à subse-

de do sindicato). Mais in-
formações podem ser obti-
das no local ou pelos fones 
3471.4345 e 3471.5016.  e 
pelo site  www.clinicaso-
dontoserra.com.br. 

ATENÇÂO: O atendimen-
to aos metalúrgicos 
iniciará a partir do dia 
05/01/2015

Novo convênio odontológico
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Federação avalia campanhas salariais e perspectivas para 2015

- CURSO TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
- CURSO TÉCNICO EM ELETRÔNICA
- CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA

- CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

MATRÍCULAS ESTÃO ABERTAS!

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PARA JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015

CURSOS TÉCNICOS OFERECIDOS PELA ESCOLA 
TÉCNICA MESQUITA

As matrículas podem ser realizadas na secretaria da Escola Mesquita, 
Av. do Forte, nº 77, fones: 3340.3110 e 3022.7779, das 10h às 22h.

OBS: Associados do Sindicato dos Metalúrgicos e seus 
dependentes têm descontos nas mensalidades

 

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PARA JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015 

NOME DO CURSO Sábados, das 8h às 17h Segunda a sexta, das 19h às 22h30min 
Leitura e Interpretação de Desenho 31/01/15 a 28/02/15  
Cálculo Técnico  19/01/15 a 04/02/15 
Auto Cad Básico (Sábado, das 8h às 13h) 17/01/15 a 14/02/15  
Solid Works Básico 17/01/15 a 14/02/15  
Soldador MIG/MAG  15/12/14 a 18/02/15 
Soldador Arame Tubular   15/12/14 a 18/02/15 
Soldador TIG Início: 10/01/2015  
Soldador Eletrodo Revestido Início: 10/01/2015  
CNC – Torno Básico 10/01/15 a 07/02/15  
 

 

 A Federação dos 
Trabalhadores Metalúrgicos 
do RS promoveu no dia 27 
de novembro passado o Se-
minário de Avalição 2015, 
na sede do Sindipolo, em 
Porto Alegre. O evento reu-
niu representantes dos sin-
dicatos filiados e teve como 
objetivo avaliar a campanha 
salarial 2014, analisar as 
perspectivas para o próximo 
ano e iniciar o planejamento 
das eleições para direção da 
FTMRS.
 A primeira parte do 
encontro teve a palestra 
do coordenador nacional 

do Dieese, Clemente Ganz 
Lúcio, que fez uma análise 
da conjuntura atual e dos 
próximos anos. “É preciso 
reorganizar a economia na-
cional visando a geração e 
manutenção de empregos. 
 Os nossos adver-
sários saem fortalecidos de 
2014 e vão tentar flexibili-
zar e tirar direitos da classe 
trabalhadora”, disse. Para o 
economista, a indústria está 
fragilizada e a crise interna-
cional não tem sinal de saí-
da, reforçando a importância 
da união dos movimentos 
sociais e da urgência de se 

retomar o desenvolvimento 
do Brasil, sob pena da perda 
das conquistas dos últimos 
12 anos.
 À tarde, os represen-
tantes dos sindicatos filiados 
à FTM/CUT avaliaram como 
positiva a campanha sala-
rial deste ano, já que todas 
as bases recuperaram as 
perdas inflacionárias e ga-
rantiram aumento real e va-
lorização dos pisos salariais. 
Ficou decidido que, em mar-
ço de 2015, a federação fará 
as plenárias para decidir a 
pauta e as estratégias da 
campanha salarial de 2015.

Classe trabalhadora gaúcha conquista 
reajuste de 16% no piso regional

Organização Sindical

 Fruto da luta sindical 
e do compromisso assumido 
pelo governo Tarso de res-
gatar o valor original do Piso 
Regional, foi aprovado na 
tarde da terça-feira, 2 de de-
zembro, na Assembleia Le-
gislativa do Rio Grande do 
Sul, o projeto do reajuste de 
16% neste piso regional. Os 
41 deputados estaduais pre-
sentes na sessão votaram 
a favor. Além do aumento, 
a proposta prevê que traba-
lhadores do comércio hote-

leiro, de restaurantes, bares e similares passam da faixa 1 
para a faixa 2 de remuneração. 
 Com a decisão dos deputados estaduais, os novos 
pisos passam a valer: 

Faixa 1: R$ 1.006,88
Faixa 2: R$ 1.030,05
Faixa 3: R$ 1.053,41

Faixa 4 (metalúrgicos): R$ 1.095,01
Faixa 5: R$ 1.276,00

FAIXAS DOS PISOS:

INFORMES:
 Em razão do recesso do Poder Judiciário e do grande 
número de trabalhadores e trabalhadoras em férias, inclusive 
coletivas, o escritório Woida Magnago Skrebsky Colla & Advo-
gados Associados, que atua no atendimento jurídico dos asso-
ciados do Sindicato dos Metalúrgicos de Porto Alegre e Região, 
também fará um período de recesso entre dezembro e janeiro. 
Segundo informações, o recesso inicia na segunda-feira, 
22/12/2014, e se encerra na terça-feira, 20/01/2015. Durante 
este período haverá plantão na sede do escritório, localizado 
na Rua Andrade Neves, 155, Conj. 116, Centro - Porto Alegre - 
Fone: 3284.8300.

 Considerando o recesso do judiciário e o número de 
empresas que estarão em férias coletivas e com feriados pro-
longados, a direção do Sindicato dos Metalúrgicos de Porto Ale-
gre e Região resolveu fazer dois feriadões neste final de ano.
 Na semana do Natal, o atendimento será normal nos 
dias 22 e 23, não havendo expediente entre a véspera de Natal 
e o final de semana (dias 24, 25, 26, 27 e 28/12/2014). Na se-
mana do Ano Novo, o atendimento será normal nos dias 29 e 
30, mas nova pausa será feita entre a véspera de Ano Novo e 
o final de semana (dias 31/12/2014 a 04/01/2015. Na segunda-
feira, 5 de janeiro, o atendimento no sindicato retorna aos seus 
horários normais, exceto o jurídico (veja informe acima). 
 O dapartamento médico fará recesso nos dias: 
29,30 e 31 de dezembro e nos dias  05,06,07 de janeiro. 

Assessoria jurídica fará recesso

Sindicato fará feriados prolongados no fim do ano
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Primeiro sorteio garante lotação 
nos três primeiros períodos

 A direção do Sindica-
to dos Metalúrgicos realizou 
na manhã do sábado, 29 de 
novembro, na sede e subse-
des da entidade, o 1° sorteio 
da Colônia de Férias para 
a temporada do veraneio 
2014/2015.
 Em cada um dos três 
períodos propostos, esta-
vam disponíveis 99 aloja-
mentos, sendo 33 casas, 
dois apartamentos de dois 
dormitórios, 60 apartamen-
tos de um dormitório e 4 
apartamentos JK.
 A participação de 
associados e familiares 

surpreendeu, garantindo 
lotação nos três períodos 
propostos para o veraneio: 
15 a 28/12/2014 (14 dias), 
29/12/2014 a 07/01/2015 
(10 dias) e 08 a 18/01/2015 
(11 dias).

ATENÇÃO:

 A direção do sin-
dicato informa que os 
dois próximos sorteios 
serão realizados nos sá-
bados, dias 20/12/2014 e 
24/01/2015, sempre das 9h 
às 10h, simultaneamente 
na sede e nas subsedes, 

para os seguintes perío-
dos listados na tabela ao 
lado.
- Quem trabalha em Cacho-
eirinha, participará do sor-
teio na subsede de Cachoei-
rinha (Rua Fernando Ferrari, 
n° 136 - Centro);
- Quem trabalha em Guaíba 
e Eldorado do Sul, participa-
rá do sorteio na subsede de 
Guaíba (Av. 20 de Setem-
bro, n° 623 - Centro);
- Os demais sócios das ou-
tras cidades que compõem 
a base do Sindicato dos Me-
talúrgicos de Porto Alegre 
(Alvorada, Viamão e Glori-

nha) participarão do sorteio 
na sede (Rua Francisco 
Trein, n° 116 - Bairro Cristo 
Redentor).
            Sempre é bom lembrar 
que, para participar dos sor-

teios, é necessário ser sócio 
do Sindicato há pelo menos 
um ano e comparecer com 
carteirinha e contracheque 
atualizado

Zé e Magali se despedem
 Durante o sorteio 
dos alojamentos da colônia 
de férias, a direção e cola-
boradores do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Porto Ale-
gre e Região fez uma home-
nagem ao casal Zé e Magali 
que, por motivos pessoais, 
estão deixando o quadro 
de funcionários da entida-
de. Durante mais de 7 anos 
eles cuidaram da colônia de 
férias, em Cidreira, aten-
dendo a todos associados e 
familiares com dedicação e 
presteza. O reconhecimen-

to ficou evidente nos aplau-
sos, cumprimentos, abraços 
apertados, agradecimentos 

e desejos de boa sorte feito 
por associados e familiares 
presentes no evento.

Nº 45.382 - 1º Prêmio: Carro Zero Km
Nº 30.563 - 2º Prêmio: TV 42 polegadas

Nº 85.793 - 3º Prêmio: Ar-condicionado 12.000 BTUs
Nº 77.854 - 4º Prêmio: Ar-condicionado 12.000 BTUs

Nº 48.854 - 5º Prêmio: TV 32 polegadas
Nº 30.899 - 6º Prêmio: TV 32 polegadas

Nº 05.731 - 7º Prêmio: Notebook
Nº 04.721 - 8º Prêmio: Notebook

Nº 96.311 - 9º Prêmio: Máquina de lavar roupas
Nº 35.933 - 10º Prêmio: Máquina de lavar roupas

Nº 29.325 - 11º Prêmio: Grill
Nº 66.361 - 12º Prêmio: Grill

Nº 05.734 - 13º Prêmio: Forno

Números Sorteados:

Realizado sorteio do Confederativo 
2° Semestre/2014

            O Sindicato dos Me-
talúrgicos realizou na manhã 
do sábado, 29/11/2014, dia 
do 1° sorteio dos alojamen-
tos da Colônia de Férias para 
a temporada de veraneio 
2014/2015, o sorteio público 
dos 13 prêmios do Confede-
rativo. Concorrem todos os 
trabalhadores(as) associa-
dos(as) e os que não fizeram 
oposição no segundo semes-
tre de 2014 a esta importante 
contribuição que sustenta a 
luta e o nosso sindicato.

ATENÇÃO:
- Segundo o regulamen-
to, do dia 30/11/2014 até 
29/12/2014, os portadores 
das carteiras que tiverem os 
números exatos premiados 
devem entrar em contato com 
a secretaria-geral do sindi-

cato para se registrar como 
contemplados e combinar a 
entrega dos prêmios. 
- Não havendo ganhadores 
com números exatos sor-
teados, inicia-se o período 
de um mês - entre os dias 
30/12/2014 e 28/01/2015 - 
para o cadastramento das 
carteiras de trabalho (CTPS). 
- A partir do dia 29/01/2015, 

o sindicato identificará entre 
todos os cadastrados os nú-
meros por aproximação, defi-
nindo os demais ganhadores 
do sorteio do confederativo. 
- OBS.: Nos casos de CTPS 
com números de seis ou mais 
algarismos, vale os cinco al-
garismos lidos da esquer-
da para a direita. Exemplo: 
123456, vale 12345.

ERRATA: Na edição passada 
(n° 300) deste jornal informamos 
que a trabalhadora Giane da Sil-
va Henflig, que havia recebido 
das mãos do dirigente sindical 
João Carlos Moraes a premia-
ção do Confederativo (uma 
máquina de lavar roupas), seria 
funcionária da Ralp Industrial, de 
Porto Alegre. Na verdade, a fá-
brica está localizada no Distrito 
Industrial de Alvorada / Viamão, 
mais precisamente na Rua Ve-
reador Mário Cardoso Ferreira, 
154 – Alvorada/RS.

 A partir deste vera-
neio, o bar/restaurante da 
Colônia de Férias vai inovar 
e melhorar os serviços de 
alimentação no local. Es-
pecialmente a partir do dia 
15 de dezembro, vai ofe-
recer a todos os usuários 
um bufê de pratos quentes 
e saladas. Frango assado 
também será opção para as 
famílias alojadas. Também 
vai disponibilizar lanches 

Bar/restaurante 
com inovações

variados e, pela manhã e 
à tarde, disponibilizar pão 
fresquinho, leite e misturas. 
Por fim, pra quem gosta de 
se manter bem informado, 
vai oferecer o jornal do dia.
            Segundo o respon-
sável pelo bar, Wandernei 
Alves, estas e outras ino-
vações visam proporcionar 
mais comodidade e quali-
dade na estadia das famí-
lias metalúrgicas.

Acesse o site
www.stimepa.org.br

Siga no twitter
www.twitter.com

/stimepa


