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Trabalhadores têm complemento de 3,18% nos 
salários de outubro. Fique atento/a!

 Desde 1º de outubro, 
os trabalhadores das bases 
metalúrgicas de Porto Alegre 
e Cachoeirinha têm um com-
plemento de 3,18% a receber, 
fruto do reajuste conquistado 

Reajuste Salarial

Horário: às 18h30min (1ª chamada) 
ou às 19 horas (2ª e última chamada) 
Local: na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Porto Alegre e Região (Rua Francisco Trein, 116 

Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre)

Pauta:
- Definir sobre a renovação da contribuição 

confederativa para 2016

- Se aprovada, deliberar sobre valores, forma, 
periodicidade e datas para manifestação de oposição

Uma tarde de muita alegria e diversão

ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

Dia: 17 de Novembro, terça-feira
Horário: às 19h30min 

Local: na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Porto Alegre e Região (Rua Francisco Trein, 116 

Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre)

Pauta:
- Colônia de Férias: Definição dos 

valores para o veraneio 2015/2016 e eleição 
do conselho da colônia de férias

- Sítio dos Metalúrgicos: Definição dos valores para 
o veraneio 2015/2016 e regras de acesso

na última campanha salarial, 
válido para as empresas que 
ainda não haviam reajustado 
integralmente em 8,34% os 
salários de seus funcionários.
 Cabe lembrar que o 

reajuste salarial deste ano 
ficou parcelado da seguin-
te forma: 5% retroativos a 
1º/05/2015 (já recebidos) e 
3,18% em 1º/10/2015, com 
limite de aplicação até a fai-

xa de salários de R$ 4.663,75 
mensais.
 A direção do Sindica-
to orienta os trabalhadores e 
trabalhadoras a ficarem aten-
tos e conferirem se o reajuste 

Neste ano o tempo ajudou. O clima ameno e a tarde nublada, sem chuva, contribuíram para que a Festa do Dia da 
Criança dos Metalúrgicos fosse um sucesso. Mais informações e fotos nas páginas 2 e 3

integrou seus respectivos sa-
lários na folha de outubro. Se 
isso não aconteceu, entre em 
contato com o sindicato para 
formalizar a denúncia e bus-
car seu direito.

Dia: 17 de Novembro, terça-feira

ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA
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Cerca de 800 crianças de até 12 anos de idade participaram da 
Festa do Dia da Criança dos Metalúrgicos

 Neste ano o 
tempo ajudou. O clima 
ameno e a tarde nubla-
da , sem chuva, contri-
buíram para que a Fes-
ta do Dia da Criança 
dos Metalúrgicos fosse 
um sucesso. 
 Muitos sorrisos, 
aquela algazarra que 
caracteriza uma crian-
çada unida e feliz co-
roaram de êxito esta 
tradicional celebração 
promovida pelo sindi-
cato na Escola Mes-
quita, palco cinquente-
nário de convivência e 
formação intelectual e 
profissional de filhos e 
netos de trabalhadores 
e trabalhadoras meta-
lúrgicas.
 A festa foi um su-
cesso de público e de 
atrações. Iniciou às 14 
horas, quando crianças 
e pais eram recepcio-
nados e convidados a 
inscrever os menores 
de 12 anos para o sor-
teio de duas bicicletas 
e outros presentes, e 
se encerrou às 19 ho-
ras, no início da noite, 
quando algumas crian-
ças ainda buscavam di-
versão. A presença de 
dois personagens da 
Disney World, Mickey e 
Minie, foi a grande atra-
ção da tarde.
 Segundo a co-
missão organizadora, 
cerca de 1.200 pesso-
as participaram da fes-
ta, entre elas aproxima-
damente 800 crianças, 
que se revezavam nas 
brincadeiras com os 

Uma tarde de muita alegria e diversão

Cerca de 800 crianças de até 12 anos de idade participaram da 
Festa do Dia da Criança dos Metalúrgicos
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Cerca de 800 crianças de até 12 anos de idade participaram da 
Festa do Dia da Criança dos Metalúrgicos

Uma tarde de muita alegria e diversão

Cerca de 800 crianças de até 12 anos de idade participaram da 
Festa do Dia da Criança dos Metalúrgicos

palhaços, nas camas 
elásticas, no touro in-
domável, nos tobogãs 
infláveis, nas pracinhas 
e na área de alimen-
tação, onde saciavam 
a fome e a sede com 
refrigerantes, cachor-
ros-quente, pipocas, 
churros, picolés, algo-
dões-doce e outras de-
lícias.
 O desfecho da 
festa foi bastante positi-
vo: ninguém se machu-
cou, todos saíram bem 
alimentados, satisfeitos 
e felizes, principalmen-
te as crianças, filhos 
ou netos de trabalha-
dores e trabalhadoras 
metalúrgicas. Algumas 
crianças foram embo-
ra com presentes con-
quistados nas brinca-
deiras e nos sorteios, 
mas todas com o brinde 
final, um saco contendo 
guloseimas e peque-
nos brinquedos. Muitas 
crianças também fo-
ram pra casa tendo em 
mãos livros distribuídos 
gratuitamente em uma 
banda montada pela 
equipe de organização 
da festa.
 Foi uma tarde 
perfeita. Quem inscre-
veu antecipadamente e 
compareceu com suas 
crianças, voltou pra 
casa no início da noite 
com a certeza de que 
“valeu a pena ter vin-
do!”. Tudo conspirou 
para que o domingo, 
25 de outubro, fosse 
de fato um feliz dia das 
crianças.
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Unidos, trabalhadores do campo e da cidade criam Frente 
Brasil Popular e promovem ato em defesa da Petrobras

MOBILIZAÇÃO

 Cerca de 300 mili-
tantes de vários movimentos 
sociais, incluindo dirigentes 
de nosso sindicato, reuni-
ram-se na tarde da sexta-
feira, 23 de outubro, em Rio 
Grande, para promover a 
plenária de pré-lançamen-
to da Frente Brasil Popular 
(FBP) e a Plataforma Ope-
rária e Camponesa. 
 O objetivo: unificar 
todas as entidades do cam-
po e da cidade para defen-
der a soberania nacional e 
os direitos da classe traba-
lhadora, ampliar a democra-
cia e a participação popular, 
lutar por uma reforma políti-
ca com a participação direta 
do povo brasileiro e promo-
ver outras reformas visando 
a construção de um novo 
projeto nacional de desen-
volvimento econômico e So-
cial.
 Coordenada pela Fe-
deração dos Metalúrgicos, a 

plenária fez uma análise da 
conjuntura e da necessária 
construção da FBP. Também 
reivindicou a manutenção 
do atual modelo de partilha 
do Pré-sal e o consequente 
destino dos royalties para a 
educação e a saúde pública.
Para Milton Viário, da Fe-
deração dos Metalúrgicos, 
“precisamos preparar a clas-
se trabalhadora e o povo 
brasileiro para um novo ciclo 
de lutas e conquistas, um 
novo ciclo de desenvolvi-
mento para o país, inclusive 
para contrapor a plataforma 
política e econômica ado-
tada pelo governo Dilma 
e para barrar o avanço de 
uma direita fascista que saiu 
do armário e hoje tenta re-
tomar o neoliberalismo para 
retirar direitos e retomar o 
poder”. Maia, dos Petrolei-
ros, afirmou que há ainda 
muita batalha pela frente 
para garantir que os royal-

ties sejam direcionados para 
a educação e a saúde dos 
brasileiros. Selene Rodri-
gues destacou o retrocesso 
que setores conservadores 
da sociedade estão tentan-
do impor à educação e à 
saúde ao quererem trans-
ferir para petroleiras estran-
geiras as jazidas do pré-sal 
da Petrobrás e acabar com 
o regime de partilha para o 
de concessão. 

MARCHA E 
ATO PÚBLICO

 No final da tarde, de-
pois de uma marcha que per-
correu importantes avenidas 
da cidade, o grupo juntou-se 
aos quase mil trabalhadores 
e trabalhadoras do setor na-
val presentes na Praça Dr. 
Pio, em frente à Catedral de 
Rio Grande, para participar 
do ato público em defesa da 

Petrobras e dos empregos 
diretos e indiretos gerados 
pela estatal.
 Sob o slogan “o pe-
tróleo é nosso e as platafor-
mas também!”, os trabalha-
dores ouviram atentamente 
a palavra das lideranças po-
líticas e sindicais da região. 
O presidente da CUT-RS, 
Claudir Nespolo criticou os 

setores conservadores da 
sociedade que não aceitam 
que plataformas sejam fei-
tas aqui no país e que o pe-
tróleo seja explorado majori-
tariamente pela Petrobrás.  
Defendeu a mobilização da 
classe trabalhadora para 
sair às ruas defender a em-
presa e a geração de traba-
lho em nosso país.

Agora é a vez dos homens
 Assim como outubro 
foi o mês rosa, referência 
ao combate do Câncer de 
Mama, doença que vitima 
mais de 57 mil brasileiras 
por ano, novembro é o azul, 
mês mundial de combate ao 
Câncer de Próstata, doença 
que vitima milhares de bra-
sileiros todos os anos. 
 O objetivo do No-
vembro Azul é conscientizar 
os homens acima dos 45 
anos de idade a procurar 
anualmente um urologista 
para fazer o exame preven-
tivo e buscar o diagnóstico 
precoce da doença. Assim, 
as chances de cura tornam-
se muito grandes.

- Estimativas apontam a 
ocorrência de câncer de 
próstata em até 2,3% dos 
homens entre 45 e 75 anos 
de idade.
- Cerca de 400 mil brasilei-
ros nesta faixa etária pos-
suem a doença, mas ainda 

não sabem.
- Um a cada seis homens 
pode ter câncer de próstata 
durante a vida.
- Nove a cada dez casos 
têm chances de cura quan-
do a doença é diagnostica-
da cedo.
- Segundo o Inca - Instituto 
Nacional do Câncer, mais 
de 68 mil novos casos de 
câncer de próstata estão 
previstos por ano e é o 2º 
tipo de câncer que mais 
mata homens no Brasil.
- A próstata é uma pequena 
glândula do sistema repro-
dutor masculino, produto-
ra de esperma, localizada 
abaixo da bexiga. Pesa cer-
ca de 30 gramas e seu ta-
manho é comparado ao de 
uma castanha. Na incidên-
cia de câncer, seu tamanho 
cresce substancialmente e 
isso só pode ser observado 
por meio de exame de to-
que retal.

 Os sorteios da Co-
lônia de Férias acontecem 
simultaneamente na sede 
e na subsede do sindicato. 
Neste caso, os sócios de-
verão proceder da seguin-
te forma:
- Quem trabalha em Guaí-
ba e Eldorado do Sul, par-
ticipa do sorteio na subse-
de de Guaíba (Av. 20 de 
Setembro, n° 623 - Cen-
tro);
- Os demais sócios das 
outras cidades que com-

põem a base do Sindicato
dos Metalúrgicos (Porto 
Alegre, Alvorada, Viamão, 
e Glorinha) participam 
do sorteio na sede (Rua 
Francisco Trein, n° 116 - 
Bairro Cristo Redentor).
 Sempre é bom lem-
brar que para participar 
dos sorteios é necessá-
rio ser sócio do Sindicato 
há pelo menos um ano e 
comparecer com carteiri-
nha e contracheque atua-
lizado.

SORTEIOS E PERÍODOS

Alguns toques 
pra você


