
FOLHA
METALÚRGICA

Novembro/2012 - N° 274www.stimepa.org.br
facebook.com/stimepars
twitter.com/stimepa
youtube.com/stimepars

Trabalhadores da Metalurgia e
da Reparação têm aumentos salariais

Na metalurgia, o aumento salarial sacramenta o aumento real de 2,5% R$ 3,78 por hora. Para os trabalhadores do 
será de 1,18%, diferença que completa os conquistado nas negociações da setor que desenvolvam funções de 
7,5% conquistados em maio/2012 sobre campanha salarial deste ano. borracheiro ou aprendiz, o piso será de R$ 
os salários de novembro/2011. Cabe Já os trabalhadores da reparação de 743,60 por mês ou R$ 3,38 por hora. 
lembrar que a categoria teve reajuste de veículos, que têm convenção coletiva O Sindicato dos Metalúrgicos orienta 

6,25%, retroativos específica porque a convenção é fechada os trabalhadores e trabalhadoras a 
a 1° de maio, em nível estadual, negociada pela denunciar as empresas que não reajustarem 
faltando apenas a Federação dos Metalúrgicos, terão um seus respectivos salários já a partir dos 
d i f e rença  que  aumento de 1,5% a título de antecipação adiantamentos quinzenais.  Fiquem 
a g o r a ,  e m  salarial. O aumento é fruto de um avanço atentos(as)!
novembro/2012, é conquistado na política salarial do setor, 
i n t eg rada  aos  pois ele não estava previsto em 
salár ios.  Esse convenções coletivas  anteriores. 
r e a j u s t e  f i c a  Essa antecipação salarial também 
limitado a quem deve ser aplicada no piso salarial dos 
recebe salários de trabalhadores da reparação de veículos, 
até R$ 3.901,33 e que passa a valer R$ 831,60 mensais ou  

Definidos calendários e valores
para temporada de veraneio

Os trabalhadores e trabalhadoras da metalurgia e da reparação de veículos terão a partir deste mês 
aumentos em seus respectivos salários, fruto das convenções coletivas fechadas em junho passado e 
que vão incidir sobre os cálculos do 13° salário e sobre o grande volume de férias concedidas pelas 
empresas nos próximos meses. 
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O Sindicato participou ativamente das mobilizações para garantir um aumento salarial digno para a categoria

Sorteio do Confederativo 
do 2º semestre de 2012

ATENÇÃO!

Dia: 01/12/2012
Hora: 9h da manhã

Local: Sede do sindicato
Av. Francisco Trein n° 116

Bairro Cristo Redentor
Porto Alegre - RS 
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NR-15 é tema de seminário
A FTIA-RS (Federação dos Trabalhadores refere ao controle de 

nas Indústrias da Alimentação do RS) sediou no dia riscos no ambiente de 
26 de outubro um seminário que debateu trabalho, de forma a não 
exclusivamente a NR-15, norma regulamentadora gerar danos para a 
que estabelece os procedimentos obrigatórios nas s a ú d e  d o s  
atividades ou operações insalubres que são t r a b a l h a d o r e s .  A  
executadas acima dos limites de tolerância c o n s u l t a  p ú b l i c a  
previstos na legislação, comprovadas através de abrange apenas o texto 
laudo de inspeção do local de trabalho. Os g e r a l  d a  N R  1 5 .  
dirigentes sindicais Alfredo Gonçalves e Marcelo Posteriormente haverá 
Jurandir, respectivamente atual e o futuro diretor de novas consultas para 
Saúde do nosso sindicato, representaram os alterações dos anexos 
metalúrgicos de Porto Alegre no encontro. da norma, que definem 

Diante da série de reivindicações dos os limites de tolerância 
trabalhadores, o Ministério do Trabalho abriu um aos diversos tipos de 
debate nacional. As centrais sindicais estão agentes nocivos.
participando desse debate e se valendo da abertura “En tendemos  
proporcionada pelo governo para enviar propostas que somente com a 
a fim de que sejam adequados ou modificados p a r t i c i p a ç ã o  d o s  
alguns itens na NR-15 que são importantes para os trabalhadores, essas 
trabalhadores. O prazo para a entrega das questões relacionadas 

trabalhadores a terem um ambiente de trabalho propostas, que estava marcado para 29 de outubro, à saúde e segurança podem ser resolvidas. São 
mais justo, que não induza o acidente e a doença”, foi prorrogado por mais 60 dias pelo volume de pontos importantes que a norma promete avançar 
afimou Luiz Alfredo Schienza, professor, sugestões dos representantes das centrais, dos se houver mobilização da sociedade. Se após o 
engenheiro e auditor fiscal do Ministério do sindicatos e dos trabalhadores em geral. Com a processo tripartite esses avanços conseguirem ser 
Trabalho, principal painelista do encontro.prorrogação do prazo, a previsão é de que o preservados e houver o aperfeiçoamento de alguns 

número de sugestões aumente bastante. pontos, nós teremos uma norma que vai ajudar as 
Um dos principais pontos do novo texto se empresas, os empregadores e, especialmente, os 

Prevenção

Sindicato encaminha
reivindicações e

trabalhadores aguardam
retorno da empresa

Diretores do sindicato reuniram-se com 
os representantes da OTAM em outubro 
passado para encaminhar uma série de 
reivindicações e tratar de alguns problemas 
que vinham ocorrendo na produção. Na pauta 
da reunião foram abordados todos os assuntos 
de interesse dos trabalhadores da OTAM, tais 
como a troca de turno, o acordo de 
compensação de horas, o banco de horas 
ilegal, mais prevenção de acidentes e doenças 
do trabalho, fim da recusa de emissão da CAT 
nos casos de acidentes e doenças do trabalho, 
adequação do número de cipeiros em relação 
ao número de funcionários, promoções em 
atraso para os profissionais, fim da pressão no 
ambiente de trabalho, principalmente as 
ameaças de demissão, fim das câmeras 
abusivas, fim das práticas antissindicais, fim 
das metas inatingíveis da PLR e a criação de 
um comitê sindical ou comissão de fábrica para 
negociar as pendências.

Algumas reivindicações já foram 
consideradas e solucionadas a partir da 
reunião, como é o caso dos turnos, por 
exemplo. Com relação às outras reivindicações 
pendentes, foi dado um prazo para a empresa 
avaliá-las. Até o fechamento deste jornal, 
passadas quase três semanas, a empresa 
ainda não havia se manifestado sobre elas. Os 
trabalhadores prometem adotar mobilizações 
mais fortes caso a empresa ignore as 
reivindicações e não queira negociar pelo 
menos os pontos mais urgentes.

OTAMAssembleia aprova renovação 
do Confederativo

Confederativo Giro das Fábricas

Quanto às datas, horários e locais da oposição à contribuição 
confederativa, foi aprovado o seguinte calendário:

Na noite do dia 8 de 
novembro, os  metalúrgicos 
presentes na assembleia que 
aconteceu na sede do sindicato 
aprovaram a renovação da 
contribuição Confederativa para 
2013. Com isso, durante o ano. 
os não sócios do sindicato terão 
descontado 1% de seu salário 
base, limitado a quatro pisos 
salariais da categoria.

Na ocasião, também foi 
aprovada a premiação (Lista ao 
l a d o )  q u e  é  s o r t e a d a  
semestralmente nos meses de 
julho e dezembro  para aqueles 
que não fazem oposição ao 
Confederativo e  reconhecem a 
importância desta contribuição 
para a categoria, ajudando nas 
c a m p a n h a s  s a l a r i a i s  e  
financiando a manutenção do 
patrimônio e os serviços que 
beneficiam todo ano milhares de 
metalúrgicos(as) e dependentes 
sem  assistência médica, 
odontológica e jurídica.

Diretores Alfredo e Marcelo representaram os metalúrgicos no encontro

Dias 03, 04, 05, 06 e 07 de dezembro de 2012 e de 03, 04, 05, 06 e 07 de junho de 2013, nos 
seguintes locais: 
·
Sede do Sindicato, em Porto Alegre, na Rua Francisco Trein, 116 - 08H00 às 20H00.
Sub-sede de Cachoeirinha – Av. Fernando Ferrari, 136 - das 08H00 às 19H00.
Sub-sede de Guaíba - Rua 20 de setembro, 623 – das 08H00 às 19H00.

1º Prêmio – Carro popular 0 km
2º Prêmio – TV 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 novos prêmios 
do Confederativo 2013:

BOA SORTE!
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CURSOS TÉCNICOS PARA 2013:

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

A Escola Técnica Mesquita já está com as matrículas abertas para
ingresso nos seus cursos técnicos para o 1° semestre de 2013. São eles:

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - MECÂNICA
ELETRÔNICA - INFORMÁTICA

Metalúrgicos vão participar!
   Porto Alegre vai sediar, entre os dias 28 de novembro a 1° de lançamento de livros, apresentação de 

dezembro, o Fórum Social Palestina Livre (FSPL). Caravanas vindas de todo o filmes e documentários. Já foram 
país prometem realizar na capital uma das maiores manifestações populares confirmadas as participações do presidente 
do mundo em defesa da soberania e da independência do povo palestino frente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, da presidenta 
à política de terrorismo de Estado praticada pelo governo de Israel. Já estão Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula, que tem reafirmado a defesa do direito 
inscritas no evento mais 200 organizações – entre elas o nosso sindicato - e do povo palestino ao seu próprio território, livre da opressão. Mais informações 
mais de 160 atividades, que incluem debates com a presença de autoridades, sobre o FSPL podem ser obtidas no site da CUT (http://www.cutrs.org.br) e do 
dirigentes partidários e militantes dos movimentos sociais palestinos, próprio evento (http://wsfpalestine.net/).

TRABALHADOR ASSALARIADO / INSS

PISO METALÚRGICO - MAIO/2012

PISO REPARAÇÃO DE VEÍCULOS - NOV/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$ 831,60 p/m ou R$ 3,78 p/h
- Aprendiz e borracheiro: R$ 743,60 p/m ou R$ 3,38 

- 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

p/h

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

Fórum Social Palestina Livre

INFORME ECONÔMICO
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Paralelamente à eleição da nova direção do Sindicato dos 
Metalúrgicos em outubro passado, a Associação dos Metalúrgicos 
Aposentados de Porto Alegre elegeu sua nova diretoria para um 
mandato de três anos (Gestão 2013/2016).

Composta por 24 dirigentes, entre eles o presidente-eleito 
Anestor dos Santos Galon, aposentado da Taurus, a chapa única eleita 
recebeu 96,18% dos votos válidos e deverá ser empossada em 1° de 
fevereiro de 2013. 

O Sindicato dos Metalúrgicos de Porto Alegre, em nome de toda a 
categoria, parabeniza a chapa eleita e deseja que ela, ao assumir, dê 
continuidade à luta desenvolvida nos últimos anos pela atual diretoria, 
comandada pelo companheiro Valmor Lopes da Silva.

Associação elege nova direção
AposentadosNovo convênio com clínica Odontológica 

no centro de Porto Alegre: 

CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA 

ODONTOFAZ

Av. dos Andradas, 1535 / SALA 32 - Centro 
Fone: (51) 3062.9954
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