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ELES VOTARAM A FAVOR DE RETIRAR DIREITOS TRABALHISTAS

32"

imagens ilustrativas

43" O Sindicato dos 
Metalúrgicos de Porto 
Alegre realizou o primei-
ro sorteio de 2018 no dia 
14 de setembro. 
Ao longo do ano serão 
seis prêmios, incluindo 
um carro 0km, referentes 
ao número da carteira de 
trabalho. Conf i ra  a  
matéria na página 2 e 
participe!

PRÊMIO
CONFEDERATIVO

PRÊMIO
CONFEDERATIVO

CONVOCAÇÃO
Edital Assembleia
REESTRUTURAÇÃO

02/10/2017
 18:30 e 19:00 

Av. Francisco Trein, 116

Confira nesta edição
•

• 

•

 Números de Prêmio Confederativo 
2018/1 são sorteados

Chapa CUTista lança candidatura 

 Máquinas Agrícolas fecha campanha 
salarial
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Sindicato realiza sorteio do
 Prêmio Confederativo 2018/1

VALE A PENA SER SÓCIO

Na noite de sexta-feira, 14 várias instituições (clínicas, 
de setembro, o Sindicato dos laboratórios, consultórios etc), 
Metalúrgicos realizou o sorteio do entre outros benefícios. Assim, 
Prêmio Confederativo referente ao ajuda a si próprio/a, aos seus 
primeiro semestre de 2018. O dependentes, à sua categoria e 
sorteio aconteceu no ginásio da ao sindicato, que terá condições 
entidade minutos antes da soleni- de seguir na luta por melhores 
dade de lançamento da Chapa salários, mais direitos e benefíci-
Cutista. Confira os números sortea- os, melhores condições de traba-
dos na imagem. lho, respeito às leis, aos acordos e 

Desde o início de setembro, convenções coletivas, enfim, por 
4º Prêmio – Ar Condicionado o nosso site conta com dois botões dignidade na vida e no trabalho 
Split 12000 btusde acesso para facilitar o cadastra- para toda a categoria metalúrgica.
5º Prêmio – Smartphonemento de novos participantes Veja Confira os números sortea-

Entre contribuir com o abaixo: dos: 
confederativo ou com mensalidade, -
vale mais a pena escolher a segun-
da opção. Se associando ao sindi-
cato o/a trabalhador/a contribui 
com 1,5% ao mês, limitado a quatro 
pisos salariais da categoria, mas 
passa - inclusive os dependentes - 
a usufruir de todas as vantagens, 
como utilizar o patrimônio disponí-Os prêmios deste primeiro semes-
vel (como a Colônia de Férias, por tre são:
exemplo), as assistências médica, 1º Prêmio – TV LED 43”
odontológica e jurídica e toda a 2º Prêmio – Notebook
rede de convênios do sindicato com 3º Prêmio – TV LED 32”

 Chapa CUTista lança candidatura
ELEIÇÃO NO SINDICATO:

 Na última sexta- é um importante saio feliz, tendo a certeza 
feira, 14 de setembro, a momento para a da renovação que esta 
chapa única “Unidade, classe metalúrgica. chapa trará ao movimento 
Competência & Luta”, da Nelsinho recebeu da sindical”. Segalla também 
CUT, lançou sua candidatu- d i r e t o r a  d o  ressaltou que estará na 
ra no ginásio do Sindicato Sindicato, Lenira FTM-RS, auxil iando e 
dos Metalúrgicos de Porto C a m p o s ,  q u e  caminhando ao lado dos 
Alegre. A eleição da nova integra também o metalúrgicos de Porto 
direção para o próximo C o l e t i v o  d e  Alegre como sempre esteve 
triênio (2019-2022) das 8h Mulheres da CNM, em sua vida militante.Sindicato e da Federação 
do dia 16 de outubro até 20h um documento de compro- Após a solenidade, dos Metalúrgicos da CUT, 
do dia 19 de outubro. A metimento de reivindica- foram servidos produtos Lírio Segalla, contou sua 
chapa CUTista foi a única ções das mulheres metalúr- produzidos nos assenta-trajetória desde os anos 80 
inscrita no processo eleito- gicas por mais escolas de mentos do Movimento dos em que começou a militar 
ral. educação infantil e de Pequenos Agricul tores pelo sindicato e pela luta dos 

O  d e p u t a d o  ampliação das licenças (MPA), como uma maneira trabalhadores/as. “Desde lá, 
E s t a d u a l  N e l s i n h o  maternidade e paternidade. de fortalecer a aliança e esta é a primeira vez que fico 
Metalúrgico esteve presente Em discurso emocio- apoiar o movimento.de fora de uma direção, mas 
no evento e afirmou que este nante, o atual presidente do 
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Aprovada em assembleia o custo de vida dos trabalhadores/as. 
geral e homologada no Ministério O diretor do Sindicato, Hugo Barbosa Essa foi outra pauta muito debatida e a 
Público do Trabalho, a proposta (Monstro), relembra que no início das patronal tentou diminuir a todo custo, 
patronal foi um reajuste salarial de negociações a patronal desejava porém, com muita luta, o sindicato 
2,3% mais abono de 15% do salário. retirar diversas cláusulas sociais já conseguiu que manter que o intervalo 
Foi estipulado pela mesa um valor consagradas, mas não conseguiram. seja de uma hora e não menos. 
mínimo de abono fixado em R$ “Nos não negociamos apenas valores 
250,00. Para os que ganham acima do econômicos, a Convenção Coletiva 
teto, R$6.138,00 recebe o reajuste de possui diversas cláusulas que garan- O trabalhador noturno que estender 
2,3% e o abono ficou fixado em R$ tem ao menos um pouco de dignidade sua jornada após às 5h da manhã 
921,00. a vida dos metalúrgicos”, comentou. deve receber da empresa até o fim do 

Além disso, foi estipulado que Confira algumas: expediente. 
o reajuste será pago na folha de 
agosto, dependendo da data de 
fechamento da folha, a empresa O trabalhador receber 2% a mais a Na atualização da CCT, o trabalha-
poderá pagar até o quinto dia útil de cada cinco anos de serviço. dor/a poderá receber seu contrache-
setembro. O abono é referente aos que via eletrônico (e-mail, aplicativo, 
meses de maio, junho e julho. etc), com a condição de que a empre-

O Sindicato compreende que o Piso da categoria dividido em duas sa, durante expediente, tenha condi-
INPC oficial de 1,69% não representa parcelas, sendo uma paga em 30 de ções dar acesso ao contracheque 

setembro e a outra 31 de impresso no momento que o trabalha-
janeiro. dor/a desejar, numa situação que ele 

decida.

As empresas da categoria  Assinatura eletrônica para recebi-
econômica deverão cumprir a mento de EPIS nas fábricas.
legislação pertinente à instala-
ção de locais de refeição para 
os trabalhadores 

       INTERVALO 

ADICIONAL NOTURNO

QUINQUÊNIO ALTERAÇÕES
• 

AUXÍLIO ESTUDANTE

REFEITÓRIO
•

CAMPANHA SALARIAL

Setor de Máquinas Agrícolas ganha
aumento real e garante cláusulas sociais

REPARAÇÃO DE VEÍCULOS 
CONQUISTA 2,5% E RENOVAÇÃO DE 

CLÁUSULAS SOCIAIS
O setor de Máquinas Agrícolas que esteve em 

campanha salarial desde maio, finalmente conquistou 2,5% de 
reajuste salarial retroativo a maio e a renovação das cláusulas 
sociais na Convenção Coletiva de Trabalho.

A patronal estava decidida em dificultar e retirar ainda 
mais direitos dos trabalhadores. A maior dificuldade 
enfrentada nas mesas de negociação foi a intenção da 
patronal em alterar o cálculo da insalubridade do salário base 
para o salário mínimo. 

O diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de Porto 
Alegre em conjunto com outras entidades sindicais ligadas a 
CUT, inclusive a FTM-RS, não admitiram esse retrocesso e 
conseguiram minimizar para que o cálculo seja feito pelo piso 
regio faixa IV (R$ 1.301,22). 

*O auxílio estudante , um salário normativo, deverá ser 
pago meio até 30/09 e meio até 30/11 mediante 
apresentação de comprovante matrícula e frequência. 

ATLAS SCHINDLER 
 A empresa Atlas Schindler quer implementar a jornada 

12h x 36h prevista na Reforma Trabalhista, artigo 59 - Lei 
13.467;

Como tudo que a Reforma Trabalhista trouxe este 
artigo também veio em prejuízo do trabalhador. 

Segundo assessoria jurídica do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Porto Alegre, o escritório Woida e 
Advogados Associados, essa lei em muitos artigos viola a 
Constituição Federal, o que a torna inaplicável. Veja 
razões:

1. Na jornada diária, o intervalo para alimentação não 
precisa ser concedido
2. Não observa a suspensão do trabalho nos domingos; O 
trabalho aos domingos e feriados não tem pagamento em 
dobro; 
3. A redução da hora noturna, que beneficia o trabalhador 
(52 minutos) também não é considerada na contagem das 
horas de trabalho);
4. A dita Reforma também incluiu a possibilidade que o 
acordo 12x36 horas pode ser individual. . 

JORNADA 12x36
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PISO METALÚRGICO - Maio/2018

PISO REPARAÇÃO DE VEÍCULOS - Maio/2018 

PISO MÁQUINAS AGRÍCOLAS - Maio/2018

PISO SIDERÚRGICO - MAIO/2017

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL

PISO REGIONAL RS

SALÁRIO FAMÍLIA

IMPOSTO DE RENDA - Tabela para 2018

AUXÍLIO-CRECHE

Contribuição (R$) Alíquota
-Até R$  1.693,72                     8%
-De R$ 1.693,73 a R$ 2.822,90 9%
-De R$ 2.822,91 até R$ 5.645,80 11%

-Piso admissional       R$ 1.225,43
-Piso após 90 dias       R$ 1.310,75

-Piso:                    R$ 1.410,20
-Aprendiz e borracheiro:             R$ 1.258,40

-Piso:                R$ 

- Piso                R$  1.316,02 

- R$ 954,00

- De R$ 1.196,47  a R$ 1.516,26 

Até R$ 877,67                 R$ 45,00 por filho
De de R$ 877,67 a R$ 1.319,18 R$ 31,71 por filho
Acima de R$ 1.319,18                 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$ 189,59

 
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°/06/2018, reembolso de R$ 260,73 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. 

1.321,76

PARCELA EXCLUSIVA PARA PLR
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Havendo dúvidas, ligue (51) 3477-9165 ou  (51) 3477-4000
 ou e-mail: convenios.ulbra@ulbra.br

A Fede ração  dos  
Metalúrgicos do RS/CUT e a 
Universidade Luterana do 
Brasil (Ulbra) segue com a 
parceria que garante descon-
to aos associados e depen-
dentes, porém, a partir de 
2018/2 o valor será de 15%.
 A mudança aconteceu 
devido a uma reestrutura-
ção financeira da Universi-
dade.

__________

Mecânica
Automação Industrial  

Leilão de imóvel da DHB é cancelado
FALÊNCIA

O dia 11 de julho de 2018 foi escritório Woida e Assossiados 
o último dia de trabalho para os que prestam assessoria jurídica 
funcionários da DHB Global p a r a  o  S i n d i c a t o  d o s  
Sistema Automotivos. A empresa Metalúrgicos, esclarece que o 
esteve quase dois anos em imóvel está no nome de uma das 
recuperação judicial. No dia 13 de empresas do grupo que não 

Fernanda ainda acrescenta que o setembro estava marcado o leilão compõe a recuperação judicial. ‘’O 
escritório já entrou em contato e de um imóvel da DHB, mas foi juiz tem que estender os efeitos da 
esperam que o problema seja cancelado, deixando os antigos  falências para essa outra empresa 
soluciona logo para que o imóvel trabalhadores e trabalhadoras sem para então ser leiloado na falência, 
seja vendido rápido. entender. A advogada Fernanda essa é a razão de conflito de 

Livi, integrante da equipe do competência’’, explica. 


