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CAMPANHA SALARIAL 2015

Tá na hora de esquentar
ainda mais a Campanha
Salarial 2015

MAIS INFORMAÇÕES NA PÁGINA 2

A assembleia realizada na Thyssen Krupp, de Guaíba, tratou da campanha salarial e de outros problemas enfrentados pelos trabalhadores/as
À medida que o frio do inverno chega, a campanha salarial vai esquentando. A pauta de reivindicações aprovada pelos trabalhadores
metalúrgicos e encaminhada ao sindicato patronal em abril, somente agora, em junho, começa a ser alvo de negociações.
Desde maio, a direção do Sindicato já está presente nas portas de fábricas, mobilizando a categoria. É hora de a gente colocar mais
lenha na fogueira e esquentar ainda mais a nossa campanha salarial. Porém, é preciso que a gente mostre muita união, força e organização. É importante que os/as trabalhadores/as das fábricas façam a sua parte, participando das assembleias e outras ações definidas pelo
conjunto da categoria.
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Tá na hora de esquentar ainda
mais a Campanha Salarial 2015
À medida que o frio
do inverno chega, a campanha salarial vai esquentando. A pauta de reivindicações aprovada pelos
trabalhadores metalúrgicos
e encaminhada ao sindicato
patronal em abril, somente
agora, em junho, começa
a ser alvo de negociações.
Mas, ela poderia estar sendo negociada num ritmo
mais intenso, o mesmo ritmo que os patrões exigem
na produção.
Segundo o presidente
do sindicato, Lirio Segalla,
até o fechamento da edição
deste jornal, 12 de junho,
três reuniões de negociação
haviam sido realizadas sem
que os patrões apresentassem alguma contraproposta
salarial. Disseram apenas
que, após análises da conjuntura econômica do país
e das empresas (produção
em baixa, retração no crédito, demissões etc), não há
como atender as reivindicações da categoria, inclusive
repor as perdas inflacionárias do ano.
O posicionamento
do Sindicato dos Metalúrgicos é outro. Para a entidade, há sim um cenário
de dificuldades nos últimos
meses, mas ele é muito
mais sentido pela classe
trabalhadora. Governos e
empresas têm poder político
e financeiro e conseguem
enfrentar melhor a chamada “crise”. Além do mais, no
geral, as empresas tiveram
bons resultados em 2014
e algumas categorias estão fechando bons acordos
coletivos, como é o caso
da Reparação de Veículos
do RS, pertencente a uma
cadeia produtiva supostamente “em crise”, mas que
acaba de repassar para os
trabalhadores a perda inflacionária do ano, mais 2% de
aumento. Também dá pra
considerar os bons acordos
de PLR que as empresas
da região fecham com seus
empregados e a própria
análise patronal de que o
segundo semestre de 2015
será melhor. Executivos das
maiores empresas do país
acabam de afirmar no jornal

patronal Valor Econômico
que, por causa do ajuste fiscal do governo, a confiança
dos empresários na política
econômica começa se restabelecer, criando as condições para o retorno dos
investimentos empresariais.
Isso foi dito antes de serem
anunciados os acordos entre o Brasil e a China, na
ordem de US$ 53 bilhões, e
o plano de investimentos do
governo federal, na ordem
de R$ 198 bilhões.
Portanto, a situação não está tão ruim e é
possível, sim, os empresários metalúrgicos da região
negociarem um acordo coletivo que seja bom para
ambas as partes, enfim,
concederem um reajuste
salarial satisfatório para a
categoria metalúrgica, que
recupere o poder de compra dos trabalhadores e ajude o país e as próprias empresas a saírem da alegada
crise.
MOBILIZAÇÕES
Desde maio, a direção do Sindicato já está
presente nas portas de fábrica, mobilizando a categoria. É hora de a gente colocar mais lenha na fogueira

e esquentar ainda mais a
nossa campanha salarial.
Porém, é preciso que a gente mostre muita união, força
e organização, caso contrário a classe patronal não vai
querer reajustar os salários
de todos.
Portanto, é importante que os/as trabalhadores/as das fábricas façam a
sua parte, participando das
assembleias e outras ações
definidas pelo conjunto da

categoria.
REIVINDICAÇÕES
Neste ano, a categoria quer a reposição da inflação (8,34%), mais 3% de
aumento real nos salários e
nos pisos salariais. No total,
11,59% de reajuste salarial.
Também quer debater e
negociar com os patrões a
adoção nas empresas da
chamada alimentação sau-

dável (sem agrotóxicos),
a garantia de emprego e
salário pelo prazo de seis
meses para empregados/
as que, comprovadamente,
buscam o direito à aposentadoria e licença remunerada no caso de ausência de
empregado/a para acompanhamento em consultas
médicas e/ou internação
de filho menor de 10 anos,
por dois dias, entre outros
avanços.

CURSOS TÉCNICOS OFERECIDOS PELA
ESCOLA TÉCNICA MESQUITA PARA O
ANO DE 2015 / 2º SEMESTRE:
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.

CURSO TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
CURSO TÉCNICO EM ELETRÔNICA
CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA
CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

NOME DO CURSO
LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO
CÁLCULO TÉCNICO
METROLOGIA
AUTO CAD BÁSICO – Sáb das 8;00 às
13;00h
CNC BÁSICO
CNC AVANÇADO
NR 10 BÁSICO
NR 10 RECICLAGEM
SOLDADOR MIG/MAG
SOLDADOR ARAME TUBULAR
SOLDADOR ELETRODO REVESTIDO

SÁBADOS DAS 8;00 ÀS
17;00 HORAS
04/07 A 01/08/15
22/06 A 18/07/15
20/06 A 18/07/15
17/09 A 17/10/15
16/07/15

2ª A 6ª DAS 19;00
ÀS 22;30 HORAS
22/06 A 09/07/15
17/08 A 02/09/15
15/07 A 31/07/15

13/07 A 24/07/05
01/07 A 28/08/15
01/07 A 28/08/15
01/07 A 28/08/15

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

REPARAÇÃO DE VEÍCULOS
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Trabalhadores aprovam proposta
e terão 10,34% de reajuste salarial
Os trabalhadores/
as do setor de Reparação
de Veículos realizaram assembleia na quinta-feira,
21 de maio, e aprovaram a
proposta negociada entre o
sindicato patronal (Sindirepa), a Federação dos Metalúrgicos (FTM/CUT), o Sindicato dos Metalúrgicos de
Porto Alegre e Região (Stimepa), entre outros sindicatos metalúrgicos do RS.
A categoria terá 10,34%

sobre maio/2014, a partir
de 1º de maio/2015, sendo
8,34% para repor as perdas
inflacionárias e 2% de aumento.
Os pisos salariais
da Reparação de Veículos
também foram majorados
com o reajuste. Assim, o
chamado salário normativo
passa a valer R$ 1.177,00
mensais ou R$ 5,35 por
hora a partir de maio/2015.
Já o piso para borracheiros

Informes
Congresso eleitoral da Federação
O sindicato promoveu em maio uma assembleia geral para definir os/as delegados/as de nossa base metalúrgica para o Congresso Eleitoral da Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos filiados à CUT (FTM/CUT-RS), a ser
realizado no dia 16 de junho próximo. Ao todo, a base de
Porto Alegre e Região elegeu 34 companheiros/as que, no
congresso, terão a responsabilidade de eleger os dirigentes que vão comandar a federação nos próximos três anos.

Luta contra o sucateamento da SRTE
Cerca de 30 dirigentes sindicais representantes de
várias categorias na região reuniram-se na sede da SRTE
- Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (exDRT), no Centro de Porto Alegre, para falar do desmonte
dos órgãos públicos que fazem a fiscalização dos locais
de trabalho. A opinião geral é de que o quadro é bastante
grave na região. Há carência de encaminhamentos e fiscalização, causada pelo sucateamento do órgão. O número
de auditores vem caindo nos últimos anos na proporção
inversa à demanda de trabalho. Assim, os pedidos de inspeção não são cumpridos, o que faz a alegria dos patrões.
Os maiores prejudicados são os trabalhadores e
trabalhadoras, que sofrem com máquinas e ambientes inseguros, e os dirigentes sindicais e cipeiros combativos,
que sofrem desgaste político porque não têm o respaldo da
fiscalização e não conseguem mudar este quadro negativo.
Estamos de olho!

Busca de emprego sem sair de casa
Cerca de 220 mil trabalhadores/as conquistaram
recolocação profissional por meio do Portal Mais Emprego,
do Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE). Lançado
em abril, o site maisemprego.mte.gov.br é uma ferramenta
que organiza vagas de empresas para profissionais ociosos ou a procura de novas oportunidades. Desde o início
do ano, 700 mil vagas de emprego foram colocadas à disposição.
O Portal Mais Emprego permite que o próprio cidadão pesquise e se candidate às vagas existentes no
Sistema Nacional de Emprego (Sine) em todo país, sem
precisar sair de casa. Para se inscrever e acessar o serviço, o trabalhador precisa ter, no mínimo, 14 anos de idade,
informar o e-mail e documentos como o PIS, o CPF e a
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), entre
outros. Fique atento/a!
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e aprendizes (até 6 meses),
passa a valer R$ 1.051,60
mensais ou R$ 4,78 por
hora, a partir de maio/2015.
O setor também
manteve conquistas salariais importantes, como
a antecipação salarial de
1,5% em novembro/2015 e
a garantia de que o salário
normativo nunca será menor que o piso regional do
RS.
TERCEIRIZAÇÃO

CUT leva luta contra a
terceirização total
para a OIT
A CUT realizou no dia 9 de junho um ato de denúncia e protesto contra o projeto
de terceirização total na 104ª Conferência Internacional da OIT, em Genebra, Suíça.
A manifestação foi acompanhada e apoiada por 30 centrais sindicais de diferentes países. O objetivo: mostrar à comunidade internacional a tentativa em curso no Brasil
de liberar a terceirização em todos os setores e atividades da economia, o que será um
enorme retrocesso nos direitos da classe trabalhadora brasileira.
Além de dirigentes sindicais, participaram o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho brasileiro, Eduardo Camargo, e representantes da Anamatra (Associação
Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho).

EDITORIAL: Melhor alternativa
O Senado aprovou nos dias 26 e 27 de
maio, as medidas provisórias 664/2014 e 665/2014,
que restringem o acesso
ao
seguro-desemprego,
ao abono salarial e ao seguro-defeso, e alteram as
regras do auxílio-doença e
pensão por morte, impondo carências e tempo de
recebimento conforme a
faixa de idade do beneficiário. Infelizmente, mais alguns retrocessos impostos
à classe trabalhadora pela
maioria patronal do Congresso Nacional.
Porém, entre as
medidas provisórias do pacote de ajuste fiscal do governo federal que seguirão
para sanção ou veto presidencial, o Senado também
aprovou uma alternativa
ao fator previdenciário.
Trata-se da possibilidade
de aposentadoria integral

pela chamada “Fórmula
85/95”.
Segundo ela, no cálculo da
aposentadoria, a soma da
idade com o tempo de contribuição deve resultar em
85 para a mulher e 95 para
o homem.
Por exemplo: se um
trabalhador tem 55 anos de
idade e 35 anos de contribuição, a soma dos dois
períodos chegaria ao total
de 90 anos. Para atingir os
95 exigidos pela nova regra
e se aposentar sem as perdas que o fator previdenciário impõe, precisaria trabalhar e contribuir por mais 2
anos e meio. Ou seja: (55 +
35 = 90) + (2,5 + 2,5 = 5) =
95.
Essa fórmula foi alvo
de debates em 2012 entre
entidades sindicais e representantes do Congresso Nacional, mas o projeto
não foi para a frente por-

que a equipe econômica
do governo sempre disse
que ela aumentaria o suposto déficit da Previdência Social. Este, aliás, é o
argumento adotado pela
presidenta para sinalizar
o possível veto e, ao mesmo tempo, a proposição de
outra alternativa que leve
em conta a expectativa de
vida das pessoas, ou seja,
um meio-termo entre o cálculo da Fórmula 85/95 com
o do Fator Previdenciário.
Independente deste debate, embora não
seja uma unanimidade no
meio sindical, a Fórmula
85/95 é considerada a melhor alternativa encontrada
para dar um fim ao perverso fator previdenciário,
criado em 1999 pelo presidente FHC, que chamou
de “vagabundos” aqueles
que se aposentavam um
pouco mais cedo.

DIA NACIONAL DE MOBILIZAÇÕES
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Dia Nacional de Mobilizações: m

Em todas as regiões
do país, milhares de metalúrgicos da CUT trocaram
o início do expediente da
sexta-feira, 29 de maio, pela
luta. Eles atenderam à convocação da CUT e outras
entidades do movimento
social organizado e protestaram contra a terceirização ilimitada e escravizante,
contra a redução ou retirada
de direitos e contra o ajuste fiscal, medidas tomadas
por um Congresso Nacional conservador e patronal,
e um governo federal que
coloca as finanças da União
acima de tudo e, em vez de
taxar as grandes fortunas e
combater a sonegação empresarial, diminui despesas
mexendo em importantes
direitos previdenciários da

classe trabalhadora.
No geral, as mobilizações foram ordeiras e
pacíficas por parte dos manifestantes, e sem violência
e repressão por parte das
forças policiais. A participação de várias categorias,
especialmente dos trabalhadores dos transportes públicos (ônibus, metrôs etc),
que aderiram em peso nos
grandes centros urbanos,
garantiu o sucesso do Dia
Nacional de Mobilizações e
mostraram a viabilidade de
uma futura greve geral.
A população apoiou
as manifestações e, no geral, entendeu que as paralisações, bloqueios, marchas
e outros atos públicos foram
necessários para mostrar a
insatisfação da classe traba-

lhadora.
MOBILIZAÇÕES
No país, o destaque
ficou por conta da região do
ABC paulista. Mesmo sob
forte chuva, mais de 50 mil
trabalhadores/as metalúrgicos de sete cidades participaram da mobilização iniciada após concentração na
sede do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo
do Campo.
Na base de Porto
Alegre e região, a chuva e
o frio também não impediram que mobilizações fossem promovidas em pontos
estratégicos nas primeiras
horas da manhã, como ruas,
avenidas, portas de fábricas
e garagens das principais li-

nhas de ônibus.
No meio da manhã,
os militantes de toda a região metropolitana se concentraram em alguns locais
da capital, como a Praça
Pinheiro Machado, a Rótula do Papa e o Largo Zumbi dos Palmares, de onde
saíram em passeata até o
Centro da cidade, rumo ao
Palácio Piratini.
Cerca de 10 mil manifestantes participaram dos
protestos em Porto Alegre.
O alvo desta vez foram os
governos municipal e estadual, que, alegando crise,
estagnaram investimentos
e não atendem às reivindicações da população, dos
professores e demais servidores públicos.

As mobilizações foram encerradas por volta
das 14 horas com o grito de
guerra que uniu ainda mais
os participantes: “Contra o
PL 4330 e o ajuste fiscal, o
trabalhador vai fazer greve
geral!”.
O presidente da
CUT-RS, Claudir Nespolo,
fez uma avaliação positiva
da mobilização feita no Estado para contrapor o maior
ataque que a classe trabalhadora vem sofrendo desde
a criação da CLT. “É esse o
preço por termos o Congresso mais conservador da história. Mas, nós não vamos
pagar essa conta. Se os
nossos parlamentares não
tomarem juízo, o Brasil vai
parar”, garantiu.

DIA NACIONAL DE MOBILIZAÇÕES
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metalúrgicos presentes na luta!
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Alvos principais
Um dos alvos principais dos protestos no Brasil
foram as grandes empresas
e seus representantes, especialmente o presidente da
Câmara Federal, deputado
Eduardo Cunha (PMDB-RJ),
que, um dia depois de o plenário rejeitar o financiamento
empresarial de campanhas,
ignorou a Constituição, o
regimento e os acordos firmados na casa e, goela
abaixo, conseguiu aprovar o
financiamento privado para
partidos políticos, decisão
que está sendo questionada
no Supremo Tribunal Federal por partidos contrários a
este tipo de financiamento
nocivo, especialmente o PT,
PCdoB e PSOL.
Os mesmos patrões

que, muitas vezes, choram
nas mesas de negociação
para dar um reajuste salarial decente para as categorias e adoram reclamar que
pagam muito imposto, são
os mesmos que doam milhões de reais para garantir a eleição de deputados,
senadores e outros políticos contrários aos direitos
e interesses da classe trabalhadora. Eleitos, esses
políticos ficam atrelados e
devendo favor para os patrões. E essa influência nefasta tem dado resultados
positivos para eles, pois a
agenda conservadora vem
reduzindo ou tirando direitos dos trabalhadores nos
últimos meses.
Cabe lembrar que,

na atual legislatura, as bancadas que defendem a classe trabalhadora perderam
espaço no Congresso Nacional, tornando mais difícil
a tarefa de barrar a ação das
bancadas que defendem os

patrões. Segundo estudo do
Diap chamado “Radiografia
do Novo Congresso - Legislatura 2015-2019”, disponível no site www.diap.org.br,
a bancada sindical foi reduzida de 91 para 60 parla-

mentares, sendo 51 deputados e nove senadores. Já a
bancada patronal conta hoje
com 251 parlamentares,
sendo 221 na Câmara dos
Deputados e 30 no Senado
Federal.

MULHER TRABALHADORA

O medo e violência na rotina de jovens mulheres
Uma recente pesquisa desenvolvida pela agência-escola de comunicação
Énois Inteligência Jovem,
em parceria com os institutos Vladimir Herzog e Patrícia
Galvão, ouviu 2.285 mulheres com idades entre 14 e
24 anos, moradoras de 370
cidades brasileiras, das classes C, D e E, com boa escolaridade (26% cursaram até
o ensino médio, 55% o curso
superior incompleto e 17%, o
superior completo). Em 71%
dos casos, foram criadas por
mãe e pai. E 96% têm filhos.
Segundo a pesquisa,
77% delas afirmaram ter sofrido algum tipo de assédio
sexual físico, sendo que a
maioria dos casos (72%) se
deram com desconhecidos. A

pesquisa também mostrou que
90% das jovens mulheres deixaram de fazer alguma atividade social por medo da violência, privando-se de sair à noite,
usar certas roupas ou responder a uma cantada. Aliás, o
assédio verbal atingiu cerca de
94% das jovens entrevistadas.
Outro dado estarrecedor
da pesquisa: 41% das jovens
mulheres ouvidas na pesquisa
já foram vítimas de agressões
físicas, a maioria cometidas no
próprio círculo social da vítima e não por meio de ação de
estranhos. Nada menos que
97% dos casos envolviam um
conhecido da jovem, sendo
que 51% foram agredidas por
familiares, 38% pelo parceiro e
23% por amigos.
Questionadas sobre

formas mais sutis de violência,
como a relacionada à criação e
à família, 74% sentem receber
um tratamento diferenciado
em casa por serem mulheres.
Cerca de 77% delas disseram
que essa situação afetou seu
desenvolvimento, aprendizado
e comportamento social.
A situação não melhora
nos relacionamentos. Quase
metade das jovens já foi forçada, pelos parceiros, a manter
relações sexuais contra a vontade. Outras 57% tiveram as
amizades ou os locais em que
iam limitados por namorados
ou maridos. E 39% sofreram o
mesmo em relação às roupas
que usavam.
Na visão de 86% das
entrevistadas, a mídia fortalece estereótipos e desvalori-

za quem não se encaixa nos
papéis definidos às mulheres
na sociedade, como casar, ter
filhos, cuidar do marido e da
casa, entre outras “coisas de
mulher”.
AVANÇOS
Apesar do cenário machista, de violência e medo,
existem avanços no que se
refere à ação e compreensão
das próprias mulheres pesqui-

sadas. Dois terços delas relataram que consideram essas
práticas como formas de violência e reagem contra isso.
E defendem que é preciso
levar o debate de igualdade
para mais espaços de convívio social, como as escolas,
por exemplo.
A pesquisa completa
pode ser vista e baixada em
https://goo.gl/TuZg7g

CONJUNTURA

www.facebook.com/stimepars

Medidas anunciadas pelo governo
aprofundam desmonte do Estado.
Gaúchos terão menos saúde
e segurança
Depois de cinco
meses à frente do Palácio
Piratini, o governo Sartori
resolveu andar... só que
para trás!
Em vez de anunciar medidas para melhorar a vida dos gaúchos,
o governo anunciou na
quarta, 3 de junho, um
conjunto de 14 medidas
que aprofundam o desmonte do RS e mantém
a paralisia nos serviços
públicos por meio da suspensão de pagamentos,
concursos e nomeações,
e causam um baita retrocesso ao povo gaúcho.
As áreas mais atingidas
serão a educação e, especialmente, a saúde e a
segurança pública.
Segundo o ex-dirigente sindical e atual deputado estadual Nelsinho
Metalúrgico, as medidas
preveem o fechamento de
hospitais e a não nomeação dos aprovados nos
concursos da segurança

pública. Com
o fechamento
de pequenos
hospitais
no
interior, serão
cerca de três
mil leitos a menos, que vão
impactar negativamente na
saúde da população. Também
serão
3.156
servidores públicos a menos
na área da segurança pública.
“O governo deixará
de
contratar
1.900
brigadianos,
600
bombeiros
e
656 agentes da
Polícia Civil, o que vai elevar o clima de insegurança
e aumentar a criminalidade
no Estado. E esse quadro
vai piorar ainda mais, pois a
cada mês cerca de 100 pro-

fissionais da segurança pública se aposentam. Somente este ano, cerca de 2.000
policiais civis e brigadianos
vão para a reserva”, denunciou.
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JURÍDICO INFORMA

Regra 85/95: trabalhador deve
procurar a assessoria jurídica
para avaliar aposentadoria
A regra 85/95, uma
alternativa ao Fator Previdenciário, foi inclusa como
emenda à Medida Provisória 664, que já foi aprovada pelo Senado Federal e,
agora, aguarda sanção ou
veto da presidente Dilma
Rousseff.
A regra leva em
consideração o tempo de
contribuição e a idade do
trabalhador. A soma desses
dois elementos deve chegar a 85 para mulheres e
95 para homens.
Se a presidente
sancionar a nova regra, os
trabalhadores que já estiverem dentro deste cálculo poderão encaminhar
pedido de aposentadoria e
receberão o valor integral
do benefício. Aqueles que
não chegarem à soma dos
85 ou 95 também poderão
se aposentar, porém o valor
do benefício será determinado conforme o fator previdenciário.
O advogado João
Lucas de Mattos, do escritório Woida, Magnago,

Skrebsky, Colla & Advogados Associados, explica
que, caso a medida seja
sancionada, o trabalhador
deve avaliar sua situação
antes de encaminhar pedido de aposentadoria. “A
orientação é que se procure a assessoria jurídica antes de qualquer coisa, para
avaliar o tempo de contribuição do trabalhador, se
ele já atingiu a soma da
regra 85/95 e, caso não o
tenha, ponderar se vale a
pena ele se aposentar antes ou se o mais vantajoso
é ele trabalhar por mais alguns anos e garantir o valor
integral da aposentadoria”,
ressaltou.
O Sindicato conta com plantão de atendimento previdenciário ao
trabalhador todas as quintas-feiras, das 9h30min às
11h30min.
Por Natália Dalla Nora, do Departamento de Comunicação
do WMSC&AA
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DHB: Trabalhadores recorrem ao Ministério
Público do Trabalho e às rescisões indiretas
Devido à má administração, a outrora toda poderosa DHB está em recuperação judicial, um prazo
garantido em lei para permitir que empresas em dificuldades possam recuperar
a capacidade de pagar dívidas, reorganizar finanças e
negócios, tudo para evitar a
falência.
O problema é que a
empresa resolveu colocar
seus empregados na lista
daqueles que podem esperar pelo pagamento. Assim,
mais de 400 trabalhadores
não receberam os salários
de abril e maio, e outros
desde fevereiro. Todos estão convivendo com a dura
realidade de depender da
ajuda dos outros e de en-

frentar riscos de despejo,
de corte de fornecimento
de água, luz e telefone, de
inclusão do nome no SPC/
Serasa e de não ter o que
comer, pois a geladeira e a
despensa começam a ficar
vazias.
Essa situação levou
o sindicato e alguns trabalhadores a recorrerem ao
Ministério Público do Trabalho (MPT), que, em audiência no dia 3 de junho, deu
prazo de 15 dias para que a
empresa informe se o pagamento dos salários vencidos
foram quitados.
Na quinta-feira, 11
de junho, uma reunião realizada no sindicato, com a
participação de vários trabalhadores da DHB, discutiu

as alternativas legais para
desvinculação de trabalhadores do quadro funcional
da empresa. A assessoria
jurídica explicou e muitos
trabalhadores concordaram
em utilizar a rescisão indireta, instrumento previsto no
Artigo 483 da CLT, pelo qual
o trabalhador pode aplicar
ao empregador uma “justa
causa” caso este não cumpra com as obrigações prin-

cipais do contrato, como não
pagar salários, por exemplo.
Na rescisão indireta, o empregado tem os mesmos direitos que teria se fosse dispensado injustamente pelo
patrão, recebendo salários,
FGTS, 13º salário e os demais direitos rescisórios previstos em lei, liberando sua
carteira e o vínculo empregatício para a busca de um
novo emprego.

GIRO DAS FÁBRICAS
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Thyssen Krupp: Assembleia inaugura
mobilizações da campanha salarial
Neste ano, por causa
de um conjunto de assuntos
que preocupam as centenas
de trabalhadores/as do chão
da fábrica, uma asembleia
realizada na frente da Thyssen Krupp, de Guaíba, inaugurou as mobilizações da
campanha salarial deste ano
em nossa categoria.
Durante a mobilização - realizada na manhã da
quarta-feira, 3 de junho - o
secretário-geral do sindicato,
Rafael Moretto, fez um relato
da campanha salarial, principalmente o ritmo lento das
negociações, imposto pelos
patrões.
O dirigentes sindicais
falaram sobre o PL 4330, da
terceirização sem limites,
aprovado pela maioria parla-

mentar patronal da Câmara
Federal e que agora tramita
no Senado. “Se passar, será
a pior derrota da classe trabalhadora brasileira nos últimos 51 anos, desde o início
da ditadura militar”.
Também falaram das
condições de trabalho, da falta de EPIs adequados e dos
acidentes não reconhecidos
pela empresa, entre os quais
o caso de um trabalhador
que, no sábado, 30 de maio,
sofreu um grave acidente
(um corte que lhe rendeu
seis pontos no punho) e que,
na segunda-feira seguinte,
teve diagnosticada pela médica da empresa a condição
de “apto para o trabalho, com
restrições”, tudo para impedir
os direitos previdenciários

do trabalhador (afastamento,
não emissão da CAT, burlar
a notificação etc) e esconder
os casos e enrolar os donos
da TK na Alemanha. “Este é
o motivo pelo qual a placa
que anuncia acidentes é uma
farsa, ou seja, só zera quando há o efetivo afastamento”,
disse o dirigente sindical André Santana.
Outros
assuntos
como reajuste e níveis salariais, demissões injustas e
imotivadas, a melhoria da comunicação com os colegas
com deficiência auditiva e o
assédio moral cometido por
um chefete que, volta e meia,
persegue os subordinados,
também foram comentados
na assembleia em frente à
empresa.

Metaltécnica: Liminar garante
reintegração ao emprego,
candidatura e vitória na CIPA
O Tribunal Regional
do Trabalho da 4ª Região
(TRT4), em liminar, determinou a reintegração de um
trabalhador da Metalúrgica
Metaltécnica, de Cachoeirinha, dispensado em período
de estabilidade provisória. A
decisão também garantiu
que o funcionário pudesse
inscrever sua candidatura à
CIPA, direito que não conseguiu exercer em razão
da dispensa. A liminar foi
expedida após o escritório
Woida, Magnago, Skrebsky,
Colla & Advogados Associados, que faz assessoria jurídica para o Sindicato dos

Metalúrgicos, impetrar mandado de segurança junto ao
TRT4.
O trabalhador tinha
garantida a manutenção de
seu contrato de trabalho até
17/06/2015, data que encerraria sua estabilidade provisória, período previsto por
12 meses após o término
da concessão de benefício
por acidente do trabalho ou
doença ocupacional. Entretanto, a dispensa ocorreu
em março deste ano, antes
do término da estabilidade,
impossibilitando a candidatura do metalúrgico para a
eleição da CIPA. A partir do

mandado de segurança, a
medida liminar deferida determinou que o trabalhador
retornasse ao emprego com
as mesmas condições e remuneração do momento da
dispensa e garantiu, ainda,
a inscrição de sua candidatura para a CIPA.
O trabalhador recebeu um número de votos
suficientes para ser eleito
na primeira suplência da
comissão, dando condições
para que ele possa militar em favor da segurança,
saúde e prevenção de acidentes no trabalho.
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Taurus: Assédio moral,
“apart hotel” e banheiros/
vestiários sucateados

A direção do sindicato tem recebido denúncias
de assédio moral cometida
por um gerente recém contratado. Segundo os trabalhadores, a chefia demonstra não ter sensibilidade
nenhuma ao tratar com seus
subordinados. Junto com o
supervisor da área, abusa
da autoridade. E isso é inaceitável.
Há poucos dias
atrás, sem o mínimo respeito e em frente a outros trabalhadores, o gerente xingou
e ameaçou um trabalhador
que, enquanto aguardava
a liberação de um serviço,
foi até o setor pra pegar um
medicamento. Em alto tom
de voz, teria dito mais ou
menos o seguinte: “O que tu
tá fazendo aqui? Teu lugar é
na fábrica. Estou te advertindo verbalmente. Da próxima
vez, te boto na rua por justa
causa”.
Por causa dessa
pressão, o trabalhador xingado e ameaçado – que já
possuía problemas de ordem psicológica – buscou

ajuda médica e teve de se
afastar do trabalho.
“Em vez de ficar assediando e abusando da
autoridade, esse gerente
deveria prestar mais atenção nas necessidades dos
trabalhadores”, disse um
dos denunciantes. Segundo ele, falta manutenção
e limpeza no vestiário e no
banheiro dos funcionários.
O forro está caindo, o piso
está avariado e há mictórios
interditados. Um lugar insalubre e periculoso. Por outro
lado, o gerente e o supervisor denunciados gozam de
um banheiro de luxo, com
sala de estar ao lado, com
ar-condicionado,
frigobar,
microondas, torradeira e outras mordomias, “que mais
parece um apart hotel de
luxo, coisa que nem os diretores da fábrica tem”, disse
o denunciante.
Os dirigentes sindicais e membros da comissão de fábrica estão investigando o caso e vão cobrar
soluções dos diretores da
empresa.

Dell: Ações pra reconquistar direito e combater assédios
Em novembro do
ano passado, a direção
da Dell retirou o café da
manhã servido aos funcionários. Em janeiro, uma
denúncia foi encaminhada
ao sindicato. Os trabalhadores/as não aceitavam
a retirada deste benefício
porque o consideravam um
direito adquirido.
A direção do sindicato tentou negociar e
convencer os dirigentes da
empresa a fornecer o café

novamente, mas eles foram
irredutíveis. A solução foi a
entidade sindical entrar agora com uma ação coletiva
para reconquistar o direito.
Outro problema é o
número de casos de assédio
moral cometidos por gestores e denunciados anonimamente ao sindicato desde o ano passado, fazendo
referências a casos de intimidações, ameaças, humilhações, constrangimentos,
pressão psicológica, retalia-

ções, abusos de autoridade,
além de outros casos sobre
desvio de função, demissões injustas e imotivadas,
controle de idas ao médico
e ao banheiro, não fornecimento de CAT e contra o
canal de comunicação chamado “Ethics”, que não dá
retorno nem solução aos
casos, que, segundo as denúncias, acabam resultando
na futura demissão daqueles/as trabalhadores/as que
fizeram as denúncias, entre

outros casos preocupantes.
O sindicato já cobrou providências, mas os
representantes da empresa
colocam a produção, o lucro
e outros interesses da instituição acima de qualquer
coisa.
“Diante do número
de denúncias, da nossa conclusão de que a Dell, embora não reconheça, é uma
das empresas que mais
assediam funcionários aqui
na região e da consequente

falta de solução dos casos,
a nossa entidade foi obrigada a recorrer ao Ministério Público do Trabalho e a
pedir que as vítimas encaminhassem as denúncias
para este órgão”, disse o
diretor de Saúde do sindicato, Marcelo Jurandir. “Por
enquanto, aguardamos a
manifestação do MPT e da
empresa pra tomar outras
providências. O sindicato
não está omisso diante dos
problemas”, concluiu.

COLÔNIA DE FÉRIAS
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Continua renovação dos prédios
O Sindicato acaba
de inaugurar as quatro novas casas construídas em
alvenaria, em substituição
às quatro casas de madeira,
que foram demolidas no ano
passado porque não ofereciam mais condições seguras de abrigar as famílias de
veranistas.
E a renovação continua. Outro conjunto de quatro casas de madeira foram
demolidas no início de junho
(veja na foto) e, em seu lugar, estão sendo construídas

quatro novas casas de alvenaria. As obras já iniciaram e
a previsão é de que na próxima estação do ano (primavera) as novas estadias já
estejam à disposição dos associados e seus respectivos
dependentes.
Desta forma, a Colônia de Férias vai retomar
a sua capacidade original
de abrigar ao mesmo tempo
100 famílias ou 556 pessoas
por período de veraneio.
“Nossa direção vai
cumprir a meta de renovar

as oito casas durante a atual
gestão, valorizando aqueles
companheiros e companheiras que, com suas contribuições, ajudam nossa entidade a manter o patrimônio que
é de todos”, ressaltou Alfredo
Gonçalves, tesoureiro da entidade.
Alfredo lembra que,
além da Colônia de Férias
em Cidreira, o sindicato disponibiliza durante todo o ano
para a categoria o sítio localizado em Gravataí, no Km 93
da Rodovia RS 020, também
chamada de “Faixa de Taquara”. Dotado de piscinas,
churrasqueiras,
quiosque,
salões de festas, campo de
futebol, amplas áreas verde
e para estacionamento, o sítio é uma boa opção de lazer,
entretenimento e integração
para as famílias metalúrgicas. Aproveite!

A estrutura ficará assim
configurada:
- 4 apartamentos JK para 4 pessoas
- 28 apartamentos para 4 pessoas
- 32 apartamentos para 5 pessoas
- 2 apartamentos para 6 pessoas
- 8 sobrados para 6 pessoas
- 26 casas para 8 pessoas

4ª Copa Stimepa de Futebol Sete:
inscrições até o dia 30 de junho
Os organizadores do torneio já definiram: a 4ª Copa Stimepa de Futebol Sete será
realizada em dois domingos, dias 5 e 12 de julho, nas quadras cobertas e de grama sintética da MCM Esportes, palco das três últimas edições. Os troféus e medalhas para premiar
as equipes melhor colocadas já foram providenciados (veja na foto).
As inscrições estão abertas até a terça-feira, 30 de junho. Para participar, os atletas
têm de ser sócios do sindicato e não precisam pagar taxa de inscrição. Oportunamente, no
entanto, as equipes terão de trazer um fardo contendo 12 litros de leite, produtos que serão
doados para entidades que abrigam crianças carentes.
No dia seguinte ao encerramento das inscrições, quarta-feira, 1º de julho, às 19
horas, no auditório do sindicato, será realizado um congresso técnico formado pelos organizadores, árbitros e representantes de cada equipe inscrita. Na ocasião será feito o sorteio
das equipes nas chaves e aprovado o regulamento básico do torneio.
Mais informações podem ser obtidas com o diretor de Cultura e Lazer do sindicato,
dirigente sindical Rogério Cidade (Bicudo), pelo fone 9865.8894.

Aulas gratuitas de Balé e Muay Thai em Guaíba
Os metalúrgicos
de Porto Alegre e seus
dependentes, principalmente os que trabalham

Folha Metalúrgica
Jornal do Sindicato
dos Metalúrgicos
de Porto Alegre

ou residem em Guaíba
e Eldorado do Sul, têm
mais duas opções de lazer e formação gratuitas
na subsede da entidade,
em Guaíba (Av. 20 de Setembro, n° 623 - Centro).
São elas:
- Aulas de Balé (estilo equilibrado de dança
que incorpora as técnicas

fundamentais para muitas
outras formas de dança),
com o Profº Sidi, às segundas e quartas-feiras,
das 17h às 19h;
- Aulas de Muay Thai
(arte marcial originária da
Tailândia, que combina
técnicas de defesa pessoal e o desenvolvimento do
condicionamento físico,

da concentração e da autoconfiança aos atletas),
com o Profº Luciano, às
segundas e quartas-feiras, das 20h às 22h.
Maiores informações podem ser obtidas
na subsede ou pelo fone
3480.1676, com o coordenador Rudinei Fernandes.
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