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Pacotaço de Sartori
vai ampliar ainda mais retirada

de direitos do povo gaúcho
Como se não bastasse o Governo 

Federal, o Congresso Nacional e o 
Judiciário estarem irmanados em retirar 
nossos direitos sociais, trabalhistas e 
previdenciários, agora o Governo 
Estadual de Sartori resolve impor à 
sociedade gaúcha um pacotaço de 
maldades.

A desculpa e a culpa sempre são 
as mesmas: sem dialogar com a socieda-
de, fazer ajustes fiscais e administrativos 
para tirar o Estado do buraco deixado pelo 
governo anterior, como se outros gover-
nos encabeçados ou apoiados pelo 
PMDB (Simon, Collares, Britto, Rigotto, 
Yeda...) não tivessem feito dívidas, 
investimentos equivocados, inchado a 
máquina pública e sucateado as institui-
ções que administram o Estado.

Cabe lembrar que Sartori, embora 
tenha elevado os impostos (e seu próprio 
salário) logo depois de assumir o atual 
governo dos Estado, nunca conseguiu 
administrar o RS sem atrasar salários dos 
funcionários públicos, dar calote em 
fornecedores e prestadores de serviços e 
promover um dos maiores sucateamentos 
da máquina pública. ori também não 
tomou nenhuma medida para

Quem vai pagar o pato novamente 
será o povo gaúcho, especialmente a 
classe trabalhadora, que é quem paga 
mais impostos e não tem o retorno espe-
rado.

Entre as medidas amargas estão a 
extinção de nove importantes fundações e 
empresas estatais, que podem botar no 
olho da rua cerca de 1.500 servidores, 
sem contar os terceirizados. Além disso, o 
pacote pede autorização constitucional 
para privatizar ou federalizar a CEEE 
(Companhia Estadual de Energia 
Elétrica), a Sulgás e a Companhia 
Riograndense de Mineração (CRM), 
estatais consideradas estratégicas e 
fundamentais para a economia e o desen-
volvimento do Estado.

Tá na hora de reagir, companhei-
ros/as! Não podemos permitir que a 
incompetência acabe com o nosso 
Estado. 



www.stimepa.org.br   2

11 DE NOVEMBRO

Metalúrgicos na linha de frente do
Dia Nacional de Mobilização

Milhares de manifestantes do Brasil que já está em tramitação no Senado. 
realizaram a partir da madrugada da sexta- As manifestações também foram 
feira, dia 11 de novembro, protestos do Dia contra a retirada de direitos sociais, traba-
Nacional de Mobilização contra a PEC 55, lhistas e previdenciários propostos pelo 
que congela investimentos em saúde, governo golpista de Michel Temer, que agora 
educação e assistência social por 20 anos e paga para a classe patronal o apoio ao 

processo que afastou Dilma e deu para ele, 
de mão beijada, sem votos, a presidência da 
República.
 Aqui na base dos metalúrgicos de 
Porto Alegre, o sindicato realizou mobiliza-
ções em algumas fábricas para alertar e 
conscientizar os trabalhadores sobre os reforma da Previdência, o desmonte da CLT, 
retrocessos impostos pelos poderes a terceirização sem limites, a PEC 55, as 
Executivo (governo), Legislativo (Congresso privatizações, a entrega do pré-sal e a 
Nacional) e Judiciário (STF), entre os quais a reforma o Ensino Médio.

REAJUSTES SALARIAIS

Metalúrgicos têm reajustes salariais
Os trabalhadores e trabalhadoras metalúrgicos da base do 

Sindicato dos Metalúrgicos de Porto Alegre, que não receberam o reajuste ANTECIPAÇÃO SALARIAL NA 
integral de 9,83% por ocasião do fechamento da última campanha salarial, 

REPARAÇÃO DE VEÍCULOSmas de acordo com o que ficou estabelecido na negociação, de forma 
A partir do dia 1° de novembro, os trabalhadores do setor de parcelada, terão a última parcela deste reajuste salarial a partir de 1º de 

Reparação de Veículos ttiveram um reajuste salarial de 1,5%, a título de dezembro, ou seja, a aplicação de 4,6%, até o limite de salários de R$ 
antecipação salarial, fruto da convenção coletiva fechada em junho passa-5.189,82.O reajuste efetivamente repõe o total das perdas inflacionárias 
do. acumuladas entre maio/2015 e abril/2016.

Cabe lembrar que os trabalhadores da Reparação de Veículos têm Cabe sempre ressaltar que a adoção de limites de salários para os 
convenção coletiva própria porque ela é fechada em nível estadual, negoci-reajustes é uma imposição exclusiva do sindicato patronal para o fecha-
ada pela Federação dos Metalúrgicos. mento do acordo coletivo. Os patrões alegam que trabalhadores/as que 

A antecipação salarial de 1,5% também deve ser aplicada no piso recebem salários acima destes limites são funcionários/as “cargos de 
salarial dos trabalhadores da Reparação de Veículos, que passa a valer R$ confiança”, para os quais adotarão outra política de reajuste salarial. Nosso 
1.313,00 mensais ou R$ 5,97 por hora. Para os trabalhadores do setor que sindicato, historicamente, defende reajustes igualitários para todos os/as 
desenvolvam funções de borracheiro ou aprendiz, o piso passa a valer R$ trabalhadores/as da base, independente dos salários recebidos e das 
1.172,32 por mês ou R$ 5,33 por hora. funções que ocupam.

Não é só sobre câncer de próstata
Agora é a vez deles. Assim como outu- fazer o rastreio. "Uma boa parte dos homens melhorando a alimentação, praticando mais 

bro foi o mês rosa, referência ao combate do tem câncer de próstata quando alcança uma exercícios físicos, atentando para a pressão alta 
Câncer de Mama, doença que vitima mais de 57 determinada idade, e muitas vezes, ele vai e também doenças sexualmente transmissíve-
mil brasileiras por ano, novembro é o azul, mês morrer com a doença, mas não em virtude dela", is", finaliza.
dedicado a conscientizar e orientar a população, explica.
em especial aos homens, a respeito de doenças N a t a s h a  
masculinas. esc la receu  que  o  

No dia 01/11, a Secretaria Estadual de objetivo do Novembro 
Saúde do RS, a Sociedade Brasileira de Azul é alertar sobre 
Urologia e demais instituições, publicaram uma d i v e r s a s  d o e n ç a s  
nota sobre o rastreamento do câncer de prósta- m a s c u l i n a s  e  d e  
ta. O texto explica que existe um grupo de risco, quebrar o preconceito 
composto principalmente por homens com dos homens em ir ao 
histórico familiar, com problemas no sistema médico. "O movimento 
urinário e negros. vai muito além da 

Segundo a médica do Sindicato, Drª conscientização do 
Natasha de Oliveira, na maior parte das vezes o câncer de próstata, é 
câncer de próstata é uma doença lenta e é p a r a  o r i e n t a r  o s  
preciso pesar os benefícios e os riscos, e decidir, homens a cuidarem 
em conjunto com o paciente, se vale a pena mais da própria saúde, 

Médica vai atender clínica
geral na Subsede de Guaíba

Após reivindicações dos associados da 
base de Guaíba, o Sindicato dos Metalúrgicos de 
Porto Alegre vai disponibilizar um clínico geral para 
atender na subsede, Av. 20 de Setembro, 623, 
telefone: 3480.1676.

A partir do dia 30 de novembro, a Dra. 
Natasha de Oliveira estará atendendo das 09h às 
12h e das 14h às 17h os trabalhadores e trabalha-
doras que precisarem de consulta. Vale lembrar que o atendimento 
acontece por ordem de chegada. 

NOVEMBRO AZUL 
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Assembleia aprova renovação do Confederativo

Oposição à contribuição confederativa

Na noite do dia 17 de que é sorteada semestralmente nos 
novembro, os  metalúrgicos presentes meses de julho e dezembro  para 
na assembleia que aconteceu na sede aqueles que não fazem oposição ao 
do sindicato aprovaram a renovação Confederativo e  reconhecem a 
da contribuição Confederativa para importância desta contribuição para 
2017. Com isso, durante o ano. os não a  ca tegor ia ,  a judando  nas  
sócios do sindicato terão descontado campanhas salariais e financiando a 
1% de seu salário base, limitado a manutenção do patrimônio e os 
q u a t r o  p i s o s  s a l a r i a i s  d a  serviços que beneficiam todo ano 
categoria. milhares de metalúrgicos(as) e 

Na ocasião, também foi dependentes sem  assistência 
aprovada a premiação (Lista ao lado) médica, odontológica e jurídica.

Quem desejar se opor à contribuição confederativa deve ficar atento 
às datas, horários e locais para encaminhar o pedido de oposição. 

Na assembleia geral do dia 17, ficou definido o seguinte calendário: 
dias 05, 06, 07, 08 e 09 de dezembro de 2016 e 05, 06, 07, 08 e 09 de junho 
de 2017, nos seguintes locais: Sede do Sindicato, em Porto Alegre, na Rua 
Francisco Trein, nº 116, Bairro Cristo Redentor, das 8h às 19h, e na Subsede 
da entidade em Guaíba, Rua 20 de setembro, nº 623, Centro, das 8h às 19h.

1º Prêmio – Carro popular 0 km
2º Prêmio – TV de LED 42”
3º Prêmio – Ar Condicionado Split 12.000 BTUS
4º Prêmio – Ar Condicionado Split 12.000 BTUS
5º Prêmio – TV de LED 32”                      
6º Prêmio – TV de LED 32”                      
7º Prêmio – Notebook
8º Prêmio – Notebook
9º Prêmio – Máquina de Lavar Roupas
10º Prêmio – Máquina de Lavar Roupas
11º Prêmio – Grill
12º Prêmio – Grill
13º Prêmio – Forno Elétrico 21 Litros

Confira os prêmios do
Confederativo para 2017:

FINANÇAS E PATRIMÔNIO

O Sítio dos Metalúrgicos Alegre realizou uma assembleia com 
situado em Gravataí não atingiu os os trabalhadores da categoria para 
objetivos esperados, embora a direção tratar da reestruturação patrimonial e 
do Sindicato tenha investido na estrutu- definir o futuro do sítio.
ra. Com o passar dos anos e principal- Foi aprovado por unanimidade 
mente desde 2014, o número de a proposta de permitir que a direção do 
famílias frequentadoras foi reduzindo e sindicato possa negociar aquele 
os custos, aumentando. patrimônio, que deverá permanecer 

Em virtude desta realidade, na fechado. Conforme o decorrer das 
noite da quinta-feira, 17 de novembro, o negociações, serão divulgadas novas 
Sindicato dos Metalúrgicos de Porto informações para a categoria. 

Trabalhadores/as aprovam
negociação do Sítio

Sindicato entrega primeiro
do Confederativo 2016/1

Na quinta-feira, 24 de novembro, o nosso Sindicato 
entregou a principal das 13 premiações sorteadas para 
trabalhadores/as associados/as ou que não fizeram oposi-
ção à contribuição confederativa no primeiro semestre de 
2016. O carro 0 km foi entregue para a associada Ivonilda 
Teixeira, que trabalha na GKN, na zona norte de Porto 
Alegre.

A contemplada disse estar muito feliz e satisfeita com 
o sindicato por ter sido sorteada e pela luta que a entidade 
trava em favor dos direitos dos/as trabalhadores. Ivonilda 
contou que no início do ano havia sofrido uma demissão 
arbitrária por parte da empresa, mas que, em questão de 
dias, o Sindicato conquistou sua reintegração. "Agora ainda 
ganhei esse carro! O Sindicato foi muito bom pra mim. Todo 
mundo deveria se associar. Não digo isso só por eu ter ganho 
esse carro, mas pela diferença que o Sindicato faz nas 
nossas vidas", disse a trabalhadora, reforçando a importân-
cia da sindicalização e união da categoria na luta metalúrgi-
ca.



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

Primeiro sorteio garante alojamentos para os
três primeiros períodos da temporada 2016/2017

COLÔNIA DE FÉRIAS
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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

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 

Escola Técnica Mesquita
oferece cursos profissionalizantes

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

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

Atenção aos próximos sorteios

A direção do Sindicato dos d e  u m  d o r m i t ó r i o  e  4  dia 17 de novembro a tradicional 
Metalúrgicos realizou na manhã apartamentos JK. A participação assembleia para definir os 
do sábado, 26 de novembro, na de associados foi muito boa e eles valores para acompanhantes e 
sede da entidade, o 1° sorteio da garantiram alojamentos para seus das diárias dos alojamentos para 
Colônia de Férias para a familiares nos três períodos a temporada 2016 / 2017. Veja 
temporada de veraneio 2016 / propostos: 15 a 29/12/2016, nas tabelas ao lado e abaixo.
2017. 30/12/2016 a 09/01/2017 e 10 a Por fim, a assembleia 

Estavam em disputa em 19/01/2017. indicou e aprovou os nomes dos 
cada um dos três períodos membros que vão compor o 
propostos 99 alojamentos, sendo Conselho da Colônia de Férias, ASSEMBLEIA
33 casas, dois apartamentos de que terá como principal atribuição O sindicato promoveu no 
dois dormitórios, 60 apartamentos ajudar a diretoria do sindicato a 

administrar o local. São os Schultz, Anestor dos Santos 
seguintes companheiros: Agenor Galon, Renato Benedeto, Valmor 
Santos da Silva, Alaor Antonio Lopes da Silva

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

TABELA DE VALORES
PARA ACOMPANHANTES

VALORES DAS DIÁRIAS

Casa 1,66% R$ 30,64 R$ 61,27
Apto 2 dorm. 1,66% R$ 30,64  R$ 61,27
Apto 1 dorm. 1,25% R$ 23,10 R$ 46,15
Apto JK 1% R$ 18,45 R$ 36,91

Alojamentos        Percentual     Valor mínimo     Valor máximo
                                                     (R$ 1.845,60)      (R$ 3.691,05)

Mais informações pelos fones 3340.3110 e 3022.7779, no site www.
 ou diretamente na Escola Técnica Mesquita, na Av. do Forte, 77 - Bairro 

Cristo Redentor, em Porto Alegre, a 200 metros da Av. Assis Brasil.

mesquita-
com.br

Pai/mãe                              R$ 10,00
Genro/nora                        R$ 10,00
Sogro/sogra                       R$ 10,00
Neto/neta                            R$ 10,00
Filho maior de 18 anos     R$ 10,00
Filha maior de 21 anos      R$ 10,00
Crianças até 10 anos         Isentas
Sócio acompanhante         R$ 9,00
Não sócio acompanhante  R$ 25,00

GIRO DAS FÁBRICAS

DHB: trabalhadores encerram
greve vitoriosa de duas semanas
Na tarde da quarta-feira, 9 de novembro, os trabalhadores e trabalhadoras da DHB iniciaram 

uma greve. A empresa vinha atrasando salários há seis meses e não pagou o de outubro. Com o 
apoio de nosso Sindicato, cerca de 100 trabalhadores/as ficaram 10 dias sem entrar na fábrica, 
realizando assembleias, pressionando e negociando com a empresa. Na manhã do dia 22 de novem-
bro, a DHB informou que depositou 30% do salário atrasado de outubro 
no dia 21 de novembro e que o restante seria quitado no dia 22 de 
novembro, para quem recebe até R$ 4 mil. Os que ganham acima 
desse valor, receberam no dia 25, sexta-feira.

A luta dos/as trabalhadores/as da DHB foi exemplar para outros 
companheiros que estão passando pela mesma situação. A chefia 
tentou de várias maneiras desmobilizá-los, mas não conseguiu. A luta 
na DHB durante essas duas semanas, mostrou que, com mobilização 
e união, os trabalhadores e trabalhadoras garantem a vitória.


