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MOBILIZAÇÃO & LUTA
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Cerca de 15 mil manifestantes vindos de 
todas as regiões do país – entre os quais centenas 
de metalúrgicos gaúchos que se destacaram na 
grande marcha rumo ao Congresso Nacional, em 
Brasília – reivindicaram na quarta-feira, 5 de 
setembro, investimentos na Educação e avanços 
nos direitos sociais e trabalhistas. 

A mobilização iniciada às 10 horas percorreu 
toda a extensão entre a antena de TV (zona oeste de 
Brasília) e Congresso Nacional (zona leste), 
encerrando às 13 horas. O sol escaldante, o clima 
quente e seco, e o chão queimado e poeirento não 

Mensagem
Setembro é o mês em que o gaúcho venera 

seu passado, suas tradições, seus símbolos, entre eles 
as bandeiras que clamam por "Ordem e Progresso" e 
"Liberdade, Igualdade e Humanidade". Os dirigentes 
e funcionários do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Porto Alegre parabenizam a todos os gaúchos e 
gaúchas que, a exemplo dos antepassados farrapos e 
legalistas, lutam cotidianamente por seus direitos, 

por liberdade e por um 
Rio Grande cada vez 
mais unido e melhor.

Metalúrgicos de Porto Alegre rumo ao Congresso Nacional

foram empecilhos para o avanço dos milhares de 
manifestantes que, como os metalúrgicos do RS, 
por exemplo, viajaram dezenas de horas de 
ônibus para participar da grande marcha.

“Defendemos os 10% do PIB para a 
educação, o piso do magistério, carreira e 
aprovação do Plano Nacional de Educação, 
medidas consideradas fundamentais para o 
desenvolvimento do país, que dialogam com o 
presente e o futuro da nossa nação, da mesma 
forma que o combate à precarização e à 
terceirização nas fábricas brasileiras”, declarou a 

trabalhadora rural Carmen Foro, dirigente 
executiva da CUT nacional. 

Segundo Claudir Nespolo, diretor 
de nosso sindicato e presidente da CUT-RS, 
“a pauta que embala os milhares de 
manifestantes na marcha não é corporativa, 
é pelo bem do Brasil, pois a aplicação dos 
10% do PIB representa mais educação, 
qualificação, profissionalização, mais 
desenvolvimento com melhores salários e 
direitos”. Claudir defendeu ainda a 
necessidade da redução da jornada de 
trabalho sem redução de salário, o fim das 
demissões imotivadas e o direito dos 
servidores à data-base. Para o presidente da 
Confederação Nacional dos Metalúrgicos 
(CNM), Paulo Cayres, a pressão das ruas 
tem tido um papel cada vez mais 
fundamental, como ficou demonstrado pelos 
avanços obtidos após as mobilizações e 
greves do setor público.



PRESSÃO NO CONGRESSO Votação sobre fim do Fator
Previdenciário e redução da jornada será em breve

Contas de luz vão
baixar em 2013

ECONOMIA / CONJUNTURA

Informe abaixo o número de crianças e suas idades

           Meninos - Idades

           Meninas - Idades

ATENÇÃO: 
É preciso informar até o dia 17/10/2012

a idade e o número de crianças
que vão participar da festa.

Preencha e recorte este cupom. Depois, entregue-o na sede,
nas subsedes ou para um dos dirigentes sindicais. 

Informações e inscrições também podem ser feitas pelos
fones 3341.1900 e 3371.9000, com Elisete ou Rogério.
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Distribuição de refrigerantes, 
cachorros quentes, pipocas, sorvetes, 

churros e algodões doces

para crianças até 12 anos.
Brinquedos infláveis,

palhaços, recreacionistas e várias
brincadeiras para as crianças.

Distribuição de brindes para 
as crianças inscritas!

Festa do Dia das Crianças 2012

Durante a tarde da quarta-feira, 5 de setembro, Dia Nacional de Mobilização da CUT, foram 
marcadas várias audiências com parlamentares, onde os metalúrgicos de Porto Alegre tiveram 
participação destacada. A principal delas foi com o presidente da Câmara Federal e ex-dirigente 
sindical metalúrgico gaúcho, deputado Marco Maia (PT-RS), que anunciou para breve a votação do 
fim do Fator Previdenciário e da redução da jornada de trabalho. 

Além do fim do famigerado fator e da aprovação da redução da jornada, a comissão formada 
por dirigentes sindicais - entre eles Claudir Nespolo e Marcelo Jurandir, dos metalúrgicos de Porto 
Alegre - reivindicou a votação de projetos que limitam a terceirização e outras formas de 
precarização do trabalho. “Também não aceitamos o aumento da idade mínima para a 
aposentadoria e questionamos a política de desoneração da contribuição patronal na folha de 
pagamento, por não garantir o equilíbrio da Previdência Pública e Solidária e não exigir 
contrapartidas sociais, como metas de geração de emprego e a não demissão dos trabalhadores”, 
explicou Vagner Freitas, presidente  da CUT. 

Freitas também reforçou outras reivindicações contidas no documento entregue ao 
presidente da Câmara, como a destinação de 10% do PIB para a educação, a regulamentação da 
negociação coletiva no serviço público e a defesa da reforma agrária e do trabalho decente.

A presidenta Dilma Rousseff anunciou na terça-feira, 11 de 
setembro, que as tarifas de energia elétrica do país cairão 20,2% em 
média. O governo prevê, a partir de 2013, uma redução de 16,2% 
para os consumidores e de 19% a 28% para o setor empresarial. A 
redução da tarifa virá de uma combinação da redução da carga 
tributária sobre o setor e da prorrogação antecipada de concessões 
de operadoras de energia. O Tesouro assumirá a Conta de Consumo 
de Combustíveis (CCC) e a Reserva Global de Reversão (RGR). Já a 
Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) será reduzida em 75%. 
As três taxas atualmente incidem sobre a conta de luz. 

Estas medidas demandarão um aporte anual de R$ 3,3 
bilhões pela União e vão baixar em cerca de 7% a conta paga pelos 
consumidores. O governo possibilitará que concessões de 
transmissão e distribuição de energia elétrica com vencimento 
previsto entre 2015 e 2017 sejam renovadas já em 2013, por no 
máximo 30 anos, com o compromisso destas empresas em reduzir 
em mais 13,2% o valor das tarifas, considerando-se a amortização 
dos ativos. As concessões a serem prorrogadas representam 18% 
do parque gerador nacional, 67% da rede básica de transmissão e 
35% do mercado de distribuição.

Dilma anunciou que a redução das tarifas poderá ser maior, 
mas isso depende dos estudos sobre o vencimento de novas 
concessões que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 
concluirá em março do ano que vem. Rousseff também ressaltou que 
o governo será rígido e punirá as empresas com mau desempenho 
na prestação de serviços. A presidenta lembrou o período de 
racionamento e apagões em 2001, durante o governo de Fernando 
Henrique Cardoso, dizendo que essa era de falta de planejamento “é 
coisa do passado".

O governo anunciou no dia 13 de setembro que mais 25 setores podem deixar 
de pagar 20% de contribuição previdenciária sobre a folha de salários e, em troca, 
recolher entre 1% e 2% sobre o faturamento. A medida beneficia principalmente 
empresas que precisam de muita mão de obra. Sem o tributo, a folha de pagamento 
fica mais barata, o que pode tornar compensatório empregar em vez de contratar 
terceirizados. Mesmo com custo menor, a terceirização pode implicar perdas no 
futuro, por causa de ações trabalhistas. O anúncio de ontem já faz várias empresas 
beneficiadas suspender planos de demissões e estudar a revisão de suas políticas de 
terceirização.

RENÚNCIA FISCAL - No total, os 40 setores beneficiados pela desoneração (15 mais 
os 25 incluídos por último) representam 13% dos empregos formais do país. A medida 
implica perda de arrecadação de R$ 12,83 bilhões em 2013, pouco mais de 1% das 
receitas tributárias previstas para o ano (R$ 949 bi). Em quatro anos, a desoneração 
será de R$ 60 bilhões. O ministro Guido Mantega prometeu também mais cortes de 
impostos em 2013.

METALURGIA BENEFICIADA - Entre os 40 setores beneficiados estão os ligados ao 
ramo metalúrgico. São eles: as indústrias de equipamentos médicos/odontológicos, 
bicicletas, fogões, refrigeradores e lavadoras, construção metálica, equipamento 
ferroviário, fabricação de ferramentas, de forjados de aço, parafusos, porcas e 
trefilados, manutenção e reparação de aviões, material elétrico, auto-peças e 
fabricação de aviões, navios e ônibus.    

CONTRAPARTIDAS - O governo vem desonerando a folha de pagamento e 
adotando outras medidas para estimular a atividade econômica, beneficiando 
principalmente a classe empresarial. Em contrapartida, quer que ela mantenha os 
atuais postos de trabalho e aumente a formalização do trabalho, os investimentos, a 
produção e produtividade e as exportações. O movimento sindical CUTista ficará 
atento, cobrando dos setores beneficiados essas contrapartidas estabelecidas pelo 
governo.

Desoneração da folha beneficia
mais 25 setores, que prometem

reavaliar tercerização e demissões

Presidente da Câmara com metalúrgicos de Porto Alegre e dirigentes da CUT

Recorte aqui



SUCESSÃO Novas direções da CUT tomam posse
A nova direção da CUT-RS tomou posse na 

noite da sexta-feira, 31 de agosto. O salão da Igreja 
Pompéia, em Porto Alegre, lotou de dirigentes e 

assessores representantes dos sindicatos filiados 
na região. Na ocasião também foi comemorado os 
29 anos da entidade. A solenidade oficial de posse 
iniciou por volta das 21 horas quando todos os 42 
novos dirigentes foram apresentados para os 
presentes. Em seguida, simbolizando a mudança 
de uma direção para outra, o ex-presidente Celso 
Wojciechowski passou para as mãos do novo 
presidente, o metalúrgico de Porto Alegre, Claudir 
Nespolo, ex-presidente do nosso sindicato, uma 
bandeira da Central Única dos Trabalhadores. 

A eleição da direção para o triênio 2012 – 
2015 foi realizada no 13º Congresso Estadual da 
CUT/RS (CECUT), entre os dias 25 e 27 de maio, 
em Porto Alegre. Mais de 600 delegados de todo o 
Rio Grande do Sul votaram. Após alguns discursos 
que ressaltaram os desafios da CUT-RS para o 
novo mandato, os presentes foram convidados a 
participar de um coquetel com produtos da 
Agricultura Familiar. 
Direção Nacional - A direção nacional da CUT, 
eleita no último congresso, também tomou posse 
na noite de 31 de agosto, sexta-feira, em São 
Paulo, para o mandato 2012/2015. A cerimônia 
contou com a presença de centenas de dirigentes 
sindicais e autoridades convidadas, entre elas o 
ministro do Trabalho, Brizola Neto, que 

REPRESENTAÇÃO NACIONAL
A categoria metalúrgica brasileira está 

representada por quatro dirigentes na CUT nacional. 
São eles: o secretário-geral, Sérgio Nobre (ABC 
paulista), o secretário de Administração e Finanças, 
Quintino Marques Severo (Sindimetal de São 
Leopoldo/RS), o diretor-executivo Shakespeare 
Martins de Jesus (metalúrgico de MG) e a conselheira 
fiscal Dulce Rodrigues Sena Mendonça (metalúrgica 
do AM). Os gaúchos estão representados por três 
companheiros(as). Além do já citado Quintino Severo, 
a classe trabalhadora do RS será representada na CUT 
nacional pela secretária da Mulher Trabalhadora, 
Rosane Silva (Sapateiros-RS), e o conselheiro fiscal 
Antônio Guntzel (Vestuário-RS). 

REPRESENTAÇÃO ESTADUAL
Além do presidente Claudir Nespolo, a 

categoria metalúrgica tem mais três companheiros 
metalúrgicos na direção estadual da CUT-RS. São 
eles: Ênio dos Santos (Sindimetal Pelotas), Loricardo 
de Oliveira (Sindimetal São Leopoldo) e Marco Leal 
(Sindimetal Canoas).

representou a presidenta Dilma no evento.
O novo presidente nacional desta que é a 5ª 

maior central sindical do mundo, o bancário Vagner 
Freitas de Moraes, disse que assume com o desafio 
de manter a CUT na vanguarda das grandes 
mobilizações nacionais. “A CUT é essencial para a 
construção do Brasil e para a classe trabalhadora, é 
a soma da luta dos milhares de sindicatos filiados”, 
disse. Na ocasião, o ministro Brizola Neto afirmou 
que “o governo está junto com as centrais sindicais 
na pauta do desenvolvimento social a partir do 
trabalho”.

Sindicato entrega mais um carro Zero KmCONFEDERATIVO 2012

O Sindicato realizou no dia 5 de 
Julho de 2012 o sorteio dos 13 prêmios do 
Confederativo 2012. O associado Ismael 
Meira Soares, 40 anos de idade, operador 
de máquinas da GKN do Brasil, morador de 
Alvorada, foi o grande sortudo deste 
semestre. Tirou o principal prêmio – um 
carro Fiat Uno Zero Km – com o número 
exato sua CTPS (26084). A entrega foi feita 
pelos dirigentes sindicais Marcos Muller, 
Antonio Medeiros, João Carlos Moraes, 
Rafael Moretto e Marcelo Jurandir, junto ao 
portão principal da GKN, na tarde do dia 28 
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GIRO DAS FÁBRICAS CALIENDO

Trabalhadores dão exemplo
Há alguns meses, um trabalhador da 

Caliendo, empresa de Cachoeirinha especializada 
em injeção de peças nas ligas de alumínio e zinco, 
teve sua cabeça prensada numa das máquinas 
sem as proteções adequadas. Felizmente, embora 
com sérias sequelas, o funcionário sobreviveu ao 
acidente. Mas a empresa não escapou de ser 
denunciada pelo próprios funcionários à SRTE, ex-
DRT, que interditou aquela e mais de 20 outras 
máquinas, deixando a produção paralisada por 
alguns dias. Mediante a adequação de algumas 
máquinas e o compromisso de adequar as demais 
às normas de segurança e prevenção, a empresa 
conquistou por meio de uma liminar na Justiça a 
retomada da produção.

Posteriormente, a empresa passou a 
fazer a queima de material com óleo para a 
fundição sem o uso de equipamento adequado, 
processo que gerava muita fumaça e fuligem no 
ambiente de trabalho. Mais uma vez, os 
trabalhadores tiveram a iniciativa de denunciar o 
fato ao sindicato que, mediante negociação, 
convenceu o patrão a fazer a queima fora, num 
local e ambiente adequado ideal.

Em ambos os casos, os trabalhadores da 
Caliendo deram um exemplo de mobilização e 
ação no combate às más condições de trabalho, 
não tiveram receio de procurar o sindicato e os 
órgão de fiscalização do Ministério do Trabalho, 
que deram a resposta esperada.

Novos convênios
em Alvorada e
Cachoeirinha
O Sindicato dos Metalúrgicos de Porto 

Alegre fechou convênio com a Clínica de 
Odontologia Odonto & Saúde, no Centro de 
Cachoeirinha. Conhecida por prestar “odontologia 
de excelência”, a clínica passou a atender os 
associados do sindicato e dependentes no mês 
passado. Segundo o diretor da subsede de 
Cachoeirinha, José Machado, os usuários do novo 
convênio estão gostando da clínica. “O atendimento 
é bom e a clínica oferece vários atendimentos 
dentários, com exceção de tratamento de canal e 
ortodontia, que não são cobertos pelo convênio e 
tem de ser pagos”, disse.

Outro importante convênio é com a SOS - 
Consultas Médicas, de Alvorada. Mediante a 
apresentação do último contracheque e a 
carteirinha do(a) associado(a)/dependente, o(a) 
paciente pode buscar atendimentos apenas com 
médicos clínicos-gerais (as demais especialidades 
médicas estão fora do convênio e devem ser 
pagas). Os médicos atendem apenas 10 consultas 
diárias, por ordem de chegada.

Maiores informações sobre ambos 
convênios podem ser obtidos na sede e subsede 
do sindicato, no site  ou 
pelos fones 3341.1900 e 3371.9000, Ramal 9025.

www.stimepa.org.br

TAURUS

Empresa enrola na PLR
Setembro é o último mês do terceiro trimestre e a Taurus ainda não apresentou nenhum 

balancete trimestral dos seus resultados do ano, como ficou acertado na negociação da PLR. E essa 
falta de transparência está sendo considerada pelos trabalhadores como uma falta de respeito tanto do 
RH como de novos dirigentes da empresa, que tanto falam em transparência, mas escondem 
resultados e ficam dizendo que a empresa vem enfrentando “prejuízos”, embora a produção e a 
conjuntura estejam bem, preparando o terreno para não pagar ou pagar esmola de PLR mais tarde.

No chão da fábrica, embora as chefias não percebam, cresce a insatisfação e indignação dos 
trabalhadores, que começam a pensar em mobilizar-se para buscar seu direito.

de agosto, terça-feira (veja foto ao lado).
OUTRAS PREMIAÇÕES

Segundo o regulamento, no dia 3 de 
setembro encerrou-se o mês para o cadastramento 
de carteiras profissionais para o sindicato verificar 
os números por aproximação, definindo os 
ganhadores dos demais 12 prêmios do 
confederativo. Agora a secretaria-geral do sindicato 
está fazendo uma pesquisa para identificar os 
demais ganhadores. Concorrem todos os 
assoc iados e aqueles t raba lhadores e  
trabalhadoras que são associados ou não fizeram 
oposição à contribuição confederativa. 

Celsinho da CUT passa o cargo para Claudir Nespolo



CURSOS TÉCNICOS OFERECIDOS NOS
MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012:

As matrículas podem ser feitas na Secretaria da Escola Técnica Mesquita:
Avenida do Forte, nº 77 - Bairro Cristo Redentor - Fones 3022.3383 - 3022.7779.

Consulte outros cursos no site www.mesquita.com.br - Descontos
especiais para associados do Sindicato dos Metalúrgicos

ELEIÇÃO NO SINDICATO

Chapa única CUTista vai renovar direção em 17,5%

COMUNICAÇÃO SINDICAL

www.stimepa.org.br
78% aprovam novo
site do sindicato

Neste primeiro mês em que está na internet, o 
novo site do sindicato teve a aprovação de 78% das 
pessoas que o acessaram e responderam à pergunta da 
enquete: “O que você achou deste novo site do 
sindicato?”. Além da opção “bom”, os internautas tinham 
a possibilidade de responder “regular” ou “ruim”, que 
tiveram respostas empatadas em 11%.
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    A inscrição da chapa única, CUTista, que 
será eleita entre os dias 16 e 19 de outubro, revelou 
um dado importante: vai impor uma renovação de 
17,5% no quadro diretivo do Sindicato dos 
Metalúrgicos. “Este é um fato positivo. Significa que 
muitos companheiros da CUT estão solidariamente 
abrindo mão da reeleição e abrindo espaço para 
que novas lideranças possam entrar para a direção 
do sindicato e mostrar seu trabalho militante”, 
resumiu Lirio Segalla, candidato à reeleição a 
presidente pela chapa CUTista.

Segundo a Comissão Eleitoral, presidida 
pelo presidente da Associação de Aposentados 
Metalúrgicos de Porto Alegre, Valmor Lopes da 
Silva, o pleito está em fase de organização e a 
única chapa inscrita já está liberada para fazer a 
publicidade de sua nominata, seus projetos e 
compromissos.

ATENÇÃO: O lançamento da Chapa 
Única CUTista será no dia 28 de 

setembro, sexta-feira, às 19 horas, no 
Ginásio de Esportes dos Metalúrgicos de Porto Alegre. Adquira seu 
ingresso com um dos dirigentes sindicais ou diretamente na sede.

Os trabalhadores e trabalhadoras metalúrgicas têm mais uma fonte 

de informação das questões relacionadas à saúde: o site do FSST. 

Acesse www.fsstrs.org.br

NR 5 - Cipa & Cipeiros

...A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – 
CIPA – tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças 
decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível 
permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a 
promoção da saúde do trabalhador e da trabalhadora;

...Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício 
do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal 
ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou 
redução, permanente ou temporária, da capacidade para o 
trabalho;

...Devem constituir CIPA, por estabelecimento, e 
mantê-la em regular funcionamento, as empresas privadas, 
públicas, sociedades de economia mista, órgãos da 
administração direta e indireta, instituições beneficentes, 
associações recreativas, cooperativas, bem como outras 
instituições que admitam trabalhadores como empregados.

Você sabia que...?

TRABALHADOR ASSALARIADO / INSS

PISO METALÚRGICO - MAIO/2012

PISO REPARAÇÃO DE VEÍCULOS - MAIO/2012

PISO MÁQUINAS AGRÍCOLAS - MAIO/2012

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL

PISO REGIONAL - RS

SALÁRIO FAMÍLIA

IMPOSTO DE RENDA - Tabela para 2012

Contribuição (R$) Alíquota
- Até R$ 1.174,86 8%
- De R$ 1.174,87 até R$ 1.958,10 9%
- De R$ 1.958,11 até R$ 3.916,20 11%

- Piso: R$ 3,47 
- Aprendiz Cotista do Senai: R$ 2,83 

- Piso: R$ 820,60 por mês
- Aprendiz (6 meses) e borracheiro: R$ 3,33 

- Piso: R$ 3,54 
- Aprendiz do Senai:            R$ 2,83 

- R$ 622,00 por mês

- De R$ 700,00 a R$ 761,28 por mês

- Até R$ 608,80:                   R$ 31,22 por filho
- De R$ 608,80 a R$ 915,05: R$ 22,00 por filho
- Acima de R$ 915,05:     Não tem direito

por hora
por hora

por hora

por hora
por hora

Base de Cálculo  Alíquota   Parcela a deduzir:
Até R$ 1.637,11           - Isento
R$ 1.637,12 até R$ 2.453,50     7,5% R$ 122,78
R$ 2.453,51 até R$ 3.271,38     15% R$ 306,80
R$ 3.271,39 até R$ 4.087,65     22,5% R$ 552,15
Acima de R$ 4.087,65        27,5% R$ 756,53
Deduções: R$ 164,56 por dependente, R$ 1.637,11 por 
aposentadoria ou pensão paga por previdência pública ou 
privada a segurado com 65 anos ou mais; pensão 
alimentícia integral; contribuição para o INSS. Sobre o 
resultado, aplique a alíquota e subtraia a parcela a deduzir.

Reembolso de R$ 173,40 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
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Folha Metalúrgica
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