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11 DE NOVEMBRO

O governo amigo dos patrões está fazendo a pedido deles profundas 
reformas que visam tão somente tirar ou flexibilizar direitos sociais, traba-
lhistas e previdenciários. Infelizmente a classe trabalhadora não tem sido 
consultada e é a maior vítima das mudanças. Por este motivo, sindicatos 
metalúrgicos da CUT/ RS fizeram uma pesquisa nas empresas para saber se 
os/as trabalhadores/as concordavam com tais mudanças e, no caso de serem con-
trários a elas, se estariam dispostos a fazer greve geral ou outras mobilizações a 
partir do dia 11 de novembro.

A pesquisa mostrou que 90% dos trabalhadores/as consultados são contrá-
rios às reformas. Na mesma proporção, os trabalhadores/as estariam dispostos a 
fazer mobilizações nas fábricas, que poderiam resultar numa greve geral e na par-
ticipação de atos públicos, entre os quais o protesto que a CUT/RS está convocan-
do para o final da tarde do dia 11, na Esquina Democrática, no Centro de Porto Ale-
gre.

Tá na hora de acordar e mostrar ao governo e patrões que não estamos a fim 
de pagar o pato mais uma vez.

Participe! E incentive outros companheiros/as de luta e traba-
lho a fazer o mesmo. Participe também das assembleias que serão rea-
lizadas no sindicato no dia 17 de novembro, quinta-feira, onde serão 
discutidas a sustentação da entidade e da luta, e a reestruturação 
patrimonial do sindicato.

Diga
não
aos

retrocessos.
Colabore

com a
luta. 

Ajude o
sindicato

ajudar
você!

ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDIÁRIA

17 de Novembro, quinta-feira, 
às 18 horas (1ª chamada)

ou às 18h30min (2ª e última 
chamada), na sede do 

Sindicato dos Metalúrgicos
de Porto Alegre e Região

Rua Francisco Trein, 116 - Bairro Cristo Redentor

Pauta:
- Definir sobre a renovação da 

contribuição confederativa para 2017
- Se aprovada, deliberar sobre valores, 

forma, periodicidade e datas para 
manifestação de oposição

ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDIÁRIA

17 de Novembro, quinta-feira, 
às 19 horas, na sede do 

Sindicato dos Metalúrgicos
de Porto Alegre e Região

Rua Francisco Trein, 116 - Bairro Cristo Redentor

Pauta:
COLÔNIA DE FÉRIAS

- Definição dos valores para 
acompanhantes e das diárias dos 

alojamentos para o
veraneio 2016 / 2017

- Eleição para a renovação do 
Conselho da Colônia de Férias

ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDIÁRIA

17 de Novembro, quinta-feira, 
às 19h30min (1ª chamada) ou às 

20h (2ª e última chamada), na 
sede do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Porto Alegre
Rua Francisco Trein, 116 - Bairro Cristo Redentor

Pauta:
REESTRUTURAÇÃO PATRIMONIAL

- Definição sobre propostas de 
comercialização (venda e/ou permuta)

da área do Sítio dos Metalúrgicos,
em Gravataí, e da área da sede do 

sindicato, em Porto Alegre

Pesquisa mostra insatisfação
dos metalúrgicos e disposição
de parti ar das mobilizaçõescip

PARTICIPE!



www.stimepa.org.br   2

Motivos não faltam pra gente lutar!
LUTA CONTRA OS RETROCESSOS

GIRO DAS FÁBRICAS

O 11 de novembro será um dia de governos de Lula e Dilma, o reajuste era feito Terceirização
mobilizações da classe trabalhadora em todo acima da inflação. O PL 4330, que foi aprovado na Câmara e 
o país. A expectativa é de união da classe tramita no Senado como PLC 30, prevê a 
trabalhadora contra um governo que quer Pré-Sal terceirização da atividade-fim nas empresas. 
agradar a classe patronal para pagar a conta Se aprovado também pelos senadores, o A aprovação do PL 4567/2016, que altera o 
da ajuda dos patrões no golpe parlamentar projeto autoriza a precarização do trabalho e papel da Petrobrás na exploração do pré-sal. 
que colocou de volta ao poder os represen- pode signifi-Além de não ser mais opera-
tantes da elite. No fim das contas, quem car a extinção dora única, também não terá 
indiretamente vai pagar o pato é a população da CLT. Além direito ao mínimo de 30% da 
mais pobre e a que mais colabora para d i s s o ,  o  produção, conforme previa lei 
produzir e gerar riqueza do país. contratante  aprovada durante o governo 

Uma breve análise do cenário político fica livre de Lula. Com o argumento de 
nos últimos meses mostra que desde que responsabili-adequar a empresa a suas 
Michel Temer (PMDB) sentou na cadeira da dades quanto dívidas e abrir o mercado a 
presidência, um alvo ficou evidente: os ao não cum-novos investidores, a medida 
direitos das trabalhadoras e dos trabalhado- primento de pode trazer estragos gigan-
res. leis trabalhis-tescos a toda uma cadeia 

Não faltam motivos, portanto, para tas.produtiva, prejudicar o 
que no próximo dia 11 de novembro a classe desenvolvimento tecnológico 
trabalhadora se una, se mobilize e até cruze e ainda fazer do país mero Corrupçãoos braços diante de tantos ataques aos exportador de matéria-prima. Q u a n d o  direitos conquistados nas últimas décadas. 

assumiu, Temer fez questão de discursar Confira alguns:
Reforma da Previdência contra a corrupção. Porém, desde que 

assumiu, em maio deste ano, três ministros Uma das medidas anunciadas como priori-PEC 241 de seu governo foram afastados por suspeita dade por Temer, a Reforma da Previdência 
Aprovada no último dia 25 de outubro, a de envolvimento em corrupção: Romero deve aumentar a idade mínima de aposenta-
PEC 241, que no Senado será PEC 55/2016, Jucá (Planejamento), Fabiano Silveira doria para 65 anos e igualar a idade entre 
prevê o congelamento em investimentos (Transparência, Fiscalização e Controle) e homens e mulheres e entre trabalhadores do 
públicos para os próximos 20 anos. A medi- Henrique Alves (Turismo). Além disso, o campo e da cidade. Outra medida que pode 
da irá interferir diretamente nas verbas presidente retirou o caráter de urgência da prejudicar as aposentadas e aposentados, é 
destinadas à Saúde e Educação, já que os tramitação do pacote de medidas anti-que a proposta de Temer prevê a vinculação 
repasses de verbas serão reajustados ape- corrupção, que foi elaborado pela equipe de dos benefícios da previdência aos reajustes 
nas de acordo com a inflação. Durante os Dilma Rousseff e enviado ao Congresso.de salários mínimos.

Sindicato revoga demissão
arbitrária de trabalhador

da Otis Elevadores
Há cerca de um mês, a empresa Otis Elevadores, de Porto 

Alegre, anulou a eleição da Cipa, sem divulgar os nomes dos repre-
sentantes eleitos, alegando, sem provas, que o processo estava sendo 
feito de forma errada. Alguns dias depois, demitiu um dos eleitos, 
Marcio Pereira, que prontamente entrou em contato com o Sindicato 
dos Metalúrgicos de Porto Alegre informando a demissão arbitrária 
que sofreu. 

Quando confrontada pelos dirigentes sindicais Alfredo 
Gonçalves e João Massena, a empresa disse que precisava cortar 
pessoal e ele foi um dos escolhidos, sem apresentar qualquer motivo. 
Porém, a estabilidade (garantia de emprego) de um cipeiro começa no 
ato da candidatura e se estende até um ano após o final do mandato. 
Portanto, o tempo 
de estabilidade é 
de dois anos e a 
e m p r e s a  n ã o  
poderia ter demiti-
do o cipeiro.

O  n o s s o  
sindicato entrou 
em contato com o 
dirigente sindical 
Genildo Gaúcho, 
do ABC Paulista, 
onde fica a Matriz da Otis Elevadores, e, em um trabalho conjunto, 
conseguiu revogar e reintegrar o trabalhador que atuará como 
cipeiro da empresa até 2017.

Sindicato garante
pagamento de horas

extras na IAT
Durante a manhã da terça-feira, 18 de outubro, o nosso 

sindicato, por meio dos diretores Alfredo Gonçalves e João Massena, 
cobrou da Iat Metalúrgica, localizada na zona Norte de Porto Alegre, 
a diferença dos salários que a empresa estava deixando de pagar. 
Segundo relatos dos trabalhadores, a empresa não estava pagando 
corretamente as horas extras do pessoal do turno da noite. 

Depois da negociação dos nossos dirigentes, a Iat se compro-
meteu em reparar todos os salários atingidos, inclusive dos traba-
lhadores que foram demitidos a partir de 2014. O pagamento deverá 
ser efetuado assim que a empresa concluir os cálculos.

Sindicato garante
reintegração de

trabalhador na Stemac
Em 2014, a empresa Stemac, de Porto Alegre, demitiu o 

diretor sindical Luis Gustavo Antunes alegando que a fábrica iria 
para Goiás. Na época, Antunes entrou com um processo no 
Ministério do Trabalho exigindo reintegração na empresa, cobrando 
o direito de estabilidade. Agora, após dois anos, a vitória foi consa-
grada.

Por intermédio do departamento jurídico do Sindicato dos 
Metalúrgicos, ficou comprovado que a matriz da empresa ainda 
permanece em Porto Alegre e de que, portanto, a empresa não 
poderia ter demitido o trabalhador. Sendo assim o companheiro 
Antunes foi reintegrado à Stemac e garantiu mais um ano de estabi-
lidade para lutar pela categoria.
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No domingo, dia 23 de outubro, Além de brinquedos infláveis, 

aconteceu mais uma festa do Dia das também foi possível visitar barracas de 
Crianças dos Metalúrgicos. Cerca de 700 trabalhos manuais, que estavam à venda 
crianças de até 12 anos se divertiram com por um preço super camarada. Perto do 
palhaços e recreacionistas na Escola final da festa, o momento mais esperado 
Mesquita, parceira do nosso sindicato há pelas crianças chegou: o sorteio das 
mais de 50 anos. bicicletas. 

Quem caminhava pelo pátio do Durante um sorteio divertido 
colégio encontrava crianças aproveitando mediado pelo nosso diretor de Cultura e 
para se deliciar com cachorros quentes, Lazer, Rogério Cidade e a colaboradora 
pipocas, sorvetes, churros, picolés e Elisete Becker, Alana da Silva, de 10 anos, 
algodões doces, entre uma ida e outra ao e Kauã Sousa Silveira, também de 10 
pula-pula ou touro mecânico. anos, levaram cada um uma bicicleta para 

Trabalhadores e trabalhadoras casa. A boneca ficou para a pequena 
encontraram grandes nomes da literatura Katren Gusmão, de seis anos, e o carrinho 
brasileira sob o estande de livros montado para o Muriel de Almeida, de cinco anos.
no saguão coberto, e o melhor, podiam Ano que vem tem mais!
adquiri-los gratuitamente. 

CAMPANHA DE COMBATE AO CÂNCER DE PRÓSTATA

Assim como outubro foi o ocorrência de câncer de e é o 2º tipo de câncer que mais 
mês rosa, referência ao próstata em até 2,3% dos mata homens no Brasil.
combate do Câncer de Mama, homens entre 45 e 75 anos de > A próstata é uma pequena 
doença que vitima mais de 57 idade. glândula do sistema reprodutor 
mi l  b ras i le i ras  por  ano,  mascul ino,  produtora de 
novembro é o azul, mês mundial > Cerca de 400 mil brasileiros esperma, localizada abaixo da 
de combate ao Câncer de nesta faixa etária possuem a bexiga. Pesa cerca de 30 
Próstata, doença que vitima doença, mas ainda não sabem. gramas e seu tamanho é 
milhares de brasileiros todos os c o m p a r a d o  a o  d e  u m a  
anos. > Um a cada seis homens pode castanha. Na incidência de 

 O objetivo do Novembro ter câncer de próstata durante a câncer, seu tamanho cresce 
Azul é conscientizar os homens vida. substancialmente e isso só pode 
acima dos 45 anos de idade a ser observado por meio de 
procurar  anualmente um > Nove a cada dez casos têm exame de toque retal.
urologista para fazer o exame chances de cura quando a 
p r e v e n t i v o  e  b u s c a r  o  doença é diagnosticada cedo. Procure um médico e 
diagnóstico precoce da doença. troque o preconceito por saúde. 
Assim, as chances de cura > Segundo o Inca - Instituto 
tornam-se muito grandes. Nacional do Câncer, mais de 68 

mil novos casos de câncer de 
> Estimativas apontam a próstata estão previstos por ano 

Para saber mais, curta a 
p á g i n a  d o  m o v i m e n t o  
Novembro Azul acessando o link 
Fb.com/NovembroAzulBrasil

O nosso sindicato tem convênio 
com o urologista Dr. Sérgio 
Faviero, que atende na Rua dos 
Andradas, 1742/701. 

Fotos: Sarah Lima/STIMEPA

tempo de combater o câncer que 
vitima um homem a cada 40 minutos

NOVEMBRO AZUL 

P a r a  v e r  m a i s  f o t o s
d a  f e s t a ,  c u r t a  n o s s a
página em: fb.com/stimepars

_____



TRABALHADOR ASSALARIADO / INSS

PISO METALÚRGICO - Maio/16   Setembro/16

PISO REPARAÇÃO DE VEÍCULOS - Maio/2016

PISO MÁQUINAS AGRÍCOLAS - Outubro/2016

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL

PISO REGIONAL RS

SALÁRIO FAMÍLIA

IMPOSTO DE RENDA - Tabela para 2016

AUXÍLIO-CRECHE

Contribuição (R$) Alíquota
-Até R$ 1.556,94 8%
-De R$ 1.556,95 até R$ 2.594,92 9%
-De R$ 2.594,93 até R$ 5.189,82 11%

-Piso admissional       R$ 1.090,68    R$ 1.101,17
-Piso após 90 dias       R$ 1.163,80    R$ 1.177,00

-Piso:                    R$ 1.293,60
-Aprendiz e borracheiro:             R$ 1.155,00

-Piso:                R$ 1.236,40

- R$ 880,00

- De R$ 1.103,66 a R$ 1.398,65.

Até R$ 806,80 R$ 41,37 por filho
De R$ 806,81 a R$ 1.212,64 R$ 29,16 por filho
Acima de R$ 1.212,64 Não tem direito
 

Base de Cálculo Alíquota Parcela a deduzir
Até 1.903,98                                -                    -           
R$ 1.903,99 até 2.826,65 7,5% R$ 142,80
R$ 2.826,66 até 3.751,05 15% R$ 354,80
R$ 3.751,06 até 4.664,68 22,5% R$ 636,13
Acima de R$ 4.664,68 27,5% R$ 869,36
Dedução por dependente: R$ 187,80

 
Valor da PLR anual Alíquota  Parcela a deduzir
Até  R$ 6.677,57    -                    -           
R$ 6.677,58 até 9.922,27 7,5% R$ 500,82
R$ 9.922,28 até 13.166,99 15% R$ 1.244,99
R$ 13.167,00 até 16.380,37 22,5% R$ 2.232,51
Acima de R$16.380,37 27,5% R$ 3.051,53

A partir de 1°/09/2016, reembolso de R$ 245,07 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. 

PARCELA EXCLUSIVA PARA PLR

INFORME ECONÔMICO

No dia 26, sorteios dos alojamentos
da Colônia de Férias para os primeiros

três primeiros períodos. Fique atento/a!

VERANEIO 2016 / 2017
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Folha Metalúrgica
Jornal do Sindicato 

dos Metalúrgicos
de Porto Alegre

Sede: Rua Francisco Trein, n° 116 - Bairro Cristo Redentor
Fones: 3341.1900 e 3371.9000 - Fax: 3362.3735

Subsede Guaíba: Rua 20 de Setembro, n° 623
Centro - Fone: 3480.1676

Site: www.stimepa.org.br / E-mail: imprensa@stimepa.org.br

Presidente: Lírio Segalla Martins Rosa
Jornalista: Geraldo Muzykant (Reg. Prof. n° 8658)
Assistente de Jornalismo: Sarah Lima 
Impressão: Editora VT Propaganda (51) 3232.9739

Inscrições
Abertas!

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

J Mecânica J Eletrônica J Informática J Automação 
industrial J Sistemas de energia renovável  J  Arduino  
J  Cálculo técnico  J  CNC Módulo Torno  J  Cuidador/a 
de Idosos  J  Instalações Elétricas Industriais  J  Leitura 
e Interpretação de Desenho J Metrologia J NR 10 - 
Segurança em Instalações Elétricas J Soldagem 
Processo Arame Tubular J Soldagem Processo Eletrodo 
Revestido  J Soldagem Processo Mig/Mag J Soldagem 
Processo Tig  J  Solid Works Básico 

Quem quer enfrentar o desemprego mais prepara-
do, quem está ingressando no mercado de trabalho, 
quem quer apenas reciclar ou ampliar seus conhecimen-
tos ou até quem quer trocar de profissão, tem a Escola 
Técnica Mesquita como parceira. 

A certificação conquistada a partir da conclusão 
dos cursos profissionalizantes da Escola Mesquita abre 
inúmeras portas para todos e todas. 

Atenção: Sócios/as do Sindicato dos Metalúrgicos 
e seus respectivos dependentes têm desconto especial. 
Basta apresentar a carteirinha no ato da inscrição para 
matrícula. 

Escola Técnica Mesquita
oferece cursos profissionalizantes

1º Período 15/12/2016, Quinta a 29/12/2016, Quinta 15 DIAS
2º Período 30/12/2016, Sexta a 09/01/2017, Segunda 11 DIAS
3º Período 10/01/2017, Terça a 19/01/2017, Quinta 10 DIAS

SORTEIO DIA 26/11/2016, SÁBADO (9h às 10h - INSCRIÇÃO)

SORTEIO DIA 17/12/2016, SÁBADO (9h às 10h - INSCRIÇÃO)

4º Período 20/01/2017, Sexta a 30/01/2017, Segunda 11 DIAS
5º Período 31/01/2017, Terça a 10/02/2017, Sexta 11 DIAS
6º Período 11/02/2017, Sábado a 21/02/2017, Terça 11 DIAS

SORTEIO DIA 21/01/2017, SÁBADO (9h às 10h - INSCRIÇÃO)

7º Período 22/02/2017, Quarta  a 03/03/2017, Sexta 10 DIAS
8º Período 04/03/2017, Sábado  a 15/03/2017, Quarta 12 DIAS

O veraneio em nossa Colônia de Férias inicia oficialmente do. Aposentados/as devem apresentar o extrato atualizado do 
no dia 15 de dezembro e se encerra no dia 15 de março. E os benefício, fornecido pela agência bancária na qual recebe a 
sorteios dos alojamentos para os três primeiros períodos aconte- aposentadoria.
ce no dia 26 de novembro sábado. Conheça abaixo o calendário de sorteios e dos oito perío-

Estes sorteios acontecem simultaneamente na sede e na dos da temporada 2016/2017:
subsede do sindicato. Neste caso, os sócios 
deverão proceder da seguinte forma:
- Quem trabalha em Guaíba e Eldorado do 
Sul, participa do sorteio na subsede do 
sindicato em Guaíba (Av. 20 de Setembro, n° 
623 - Centro);
- Os demais sócios das outras cidades que 
compõem 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 lembrar que para parti-
cipar dos sorteios é necessário ser sócio do 
Sindicato há pelo menos um ano e compare-
cer com carteirinha e contracheque atualiza-
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