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 O veraneio em nossa 2018/2. do do Sindicato, mas não há 
Colônia de Férias se inicia Estes sorteios aconte- p e r í o d o  d e  c a r ê n c i a .  
oficialmente no dia 14 de cem na sede do Sindicato Traga sua carteirinha e seu 
dezembro e se encerra no dia dos Metalúrgicos de Porto contracheque atualizado em 
15 de março de 2019. E os Alegre localizada na Av. Fran- dia. Aposentados/as devem 
sorteios dos alojamentos cisco Trein, 116, Cristo apresentar o extrato atualiza-
para os três primeiros perío- Redentor, Porto Alegre e na do do benefício previdenciá-
dos acontecem já no dia 01 subsede em Guaíba, Av. 20 rio (INSS). Conheça abaixo 
de dezembro, próximo sába- de Setembro, n° 623. o calendário de sorteios dos 
do. Além disso, neste mesmo Sempre é bom lembrar oito períodos da temporada 
dia, haverá também o sorteio que para participar dos sorte- 2018/2019:
do Prêmio Confederativo ios é necessário ser associa-
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DIREITO A MORADIA

O sonho da casa própria  
para muitas famílias de metalúrgi-
cos da base do Sindicato da Gran-
de Porto Alegre está se tornando 
realidade. No dia 26 de outubro de 
2018 as máquinas para limpeza e 
terraplanagem chegaram ao terre-
no da cooperativa habitacional Coo-
metal – Residencial Viver Coometal 
– em Viamão, para a abertura das 
ruas e preparação do solo. O 
empreendimento vai beneficiar 446 
famílias de sócios, dependentes e 
indicados por associados.

Em 2013, o CoophNorte e a 
Coometal, ambas cooperativas 
habitacionais fundadas pelos meta-
lúrgicos de Porto Alegre, conquista-
ram, com o subsídio do governo Em meio a tantas retiradas outras necessidades, além da luta 
popular de Dilma Rousseff (PT), de direitos, tendo em vista a Refor- por melhores salários, e uma delas 
presidenta na época, e o governa- ma Trabalhista e a tentativa da foi a habitação. 
dor do Rio Grande do Sul, Tarso implementação da reforma da Pre- A partir da necessidade sur-
Genro (PT), uma área de 420 lotes, vidência, o presidente do Sindicato, giram ideias. O presidente do Sindi-
situada na Estrada Caminho do Lírio Segalla, vê o início das obras cato na época era Claudir Nespolo, 
Meio, em Viamão, próxima à divisa como uma vitória para a classe. ‘’O atual presidente da CUT-RS, que 
com a Capital gaúcha. Com 90% de início das obras ocorrerem agora é se reuniu com outros trabalhado-
subsídio, os contratos foram assi- significativo e até simbólico, é uma res/as no Fórum de Habitação, do 
nados na Caixa Econômica Federal prova de que toda luta vale a governo Olívio Dutra (PT), e ali sur-
no dia 8 de março de 2013. “Se não penas’’, refletiu. giram Cooperativas, e uma delas, 
fosse um governo popular que esti- João Miguel explicou que os foi a Coometal. 
vesse no poder naquele momento, próximos meses serão para a pre- João Miguel reforça que a 
não seria possível conquistar essa paração do solo do terreno para história da Coometal está entrela-
moradia”, afirma o gestor da Coo- construção das casas e que a coo- çada com o Sindicato, pois nasceu 
metal da Coometal, João Miguel. perativa manterá todos informados. dentro dele.

Na década de 90, a catego-
ria metalúrgica estava per-
dendo empregos, o motivo 
era o  advento das tecnologi-
as e das novas máquinas, 
que  estavam substituindo a 
mão de obra dos metalúrgi-
cos. 

O Sindicato ao reali-
zar pesquisas em sua cate-
goria, evidenciou 

História

MÁQUINAS CHEGAM AO VIVER COOMETAL E TERRENO COMEÇA
A SER PREPARADO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS

Assinatura de compra do terreno em 
2013

Da esquerda para direita: o companheiro Alaor Schutz, o diretor 
João Carlos Lima e seu filho Miguel Moraes, conferindo o terreno
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Assembleia aprova renovação de
 Contribuição Confederativa

Apesar de a contribu- pretendem fazer oposição à 
ição confederativa ser um Contribuição Confederativa/2019: 
pouco menor que a de dias 03, 04, 05, 06 e 07 de dezem-
associado, que é 1,5%,  bro de 2018; Ou nos dias 03, 
ainda vale a pena ser 04,05,06, 07 de junho de 2019. 
associado, pois  possível A oposição de dezembro é 
usufruir - não só o associ- válida para o ano inteiro de 2019 e 
ado, mas também seus deve ser realizada pessoalmente 
dependentes -  de todas na sede e subsede do Sindicato,  
as vantagens, como das 8h às 19h tendo em mãos 
uti l izar o patrimônio documentos com foto e CPF. 
d isponíve l  (como a  
colônia de férias, por 
exemplo), as assistências 

Na noite da quinta-feira, 22 médica, odontológica e 
de novembro, os/as metalúrgi- jurídica e toda a rede de convênios 
cos/as presentes na assembleia do sindicato com várias instituições 
geral na sede do Sindicato aprova- (clínicas, laboratórios, consultórios 
ram a renovação da contribuição etc), entre outros benefícios.
Confederativa para 2019. Com a 
aprovação, será descontado 
durante o ano dos não associados Por fim, na assembleia 
1% de seu salário base, limitado a também foi aprovado o seguinte 
quatro pisos salariais da categoria. calendário para aqueles que 

OPOSIÇÃO

CONFEDERATIVO

Pagamento do 13º salário aos metalúrgicos
 injetará 304,812 milhões na economia gaúcha

Até o final de dezembro, o Seguido de Gravataí, com 8,8%, Em comparação com 2017, 
pagamento do 13º salário aos correspondente a R$ 54,16 houve uma queda de 8,5% no 
92.2961 metalúrgicos da CUT-RS milhões, Porto Alegre, 7,6% ou R$ montante pago aos trabalhadores 
injetará R$ 304,812 milhões na 46,5 milhões e São Leopoldo, 6% m e t a l ú r g i c o s  c u t i s t a s ,  
e c o n o m i a  g a ú c h a ,  o  q u e  equivalente a R$ 37,04 milhões. acompanhando a diminuição de 
corresponde a 49,5% do total pago Em relação ao Brasil, a 13.084 postos de trabalho.
à categoria do Estado e 4,4% do região Sudeste responde por O estudo levou em conta 
Brasil. Os dados estão no Boletim aproximadamente 66,9% do 13º dados da Relação Anual de 
Especial sobre o 13º salário, salário estimado do setor metalúrgi- Informações Sociais (RAIS) e do 
elaborado pela subseção do co, equivalente a R$ 4,7 bilhões do Cadastro Geral de Empregados e 
Departamento Intersindical de total. Para a região D e s e m p r e g a d o s  
E s t a t í s t i c a  e  E s t u d o s  Sul estima-se que (CAGED), ambos do 
Socioeconômicos (Dieese) da deverá ser pago M i n i s t é r i o  d o  
Federação dos Trabalhadores 23,2% dos recursos Trabalho e Emprego 
Metalúrgicos do RS (FTM-RS), destinados ao 13° (MTE), portanto são 
divulgado na quarta-feira (21). metalúrgico.  Na c o n s i d e r a d o s  

Dent re  os  munic íp ios  sequência aparece a p e n a s  o s  
gaúchos, Caxias do Sul receberá o o Nordeste (4,9%); meta lú rg icos  do  
maior montante, concentrando Nor te  (3 ,4%) e  mercado formal de 
24,9% do total dos recursos, o que C e n t r o - O e s t e  trabalho.
representa R$153,058 milhões. (1,6%). Fonte: FTM-RS

Créditos: Freepik

Prêmios aprovados:

1º Tv LED 43"
2º Notebook

3º TV LED 32"
4ºAr-cond. 12 mil BTUs

5º Smartphone

Prêmio único: Carro 0km

Preimeiro semestre

Segundo semestre
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TRABALHADOR ASSALARIADO / INSS

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  

UM PLANO DE SAÚDE DIFERENTE 

Sempre preocupado com a baixo custo das mensalidades do A parceria do Sindicato com 
saúde e bem estar dos seus plano a  ampla rede credenciada. a Lifeday oferta planos Ambulatorial 
associados, o Sindicato dos Preços a partir de R$ 39,84 e Hospitalar + Obstetrícia, com 
Metalúrgicos firmou uma parceria Os associados que optarem coparticipação.
com a Lifeday Saúde. pelo Plano de saúde da LifeDay O  p l a n o  p o r  a d e s ã o  

  t e r ã o  d i r e i t o  a o  apresenta diferenciais como, 
contratar por adesão atendimento em toda a grande rede credenciada e preços 
contratual, um rede de hospitais e clínicas diferenciados ao associado e 

de Porto Alegre e região dependentes.
M e t r o p o l i t a n a  

A s  p r i n c i p a i s  credenciados, sem taxa de 
vantagens da parceria é o adesão ao plano.

Com a ação, 
os sindicalizados poderão

plano de 
saúde, para si e seus 
respectivos dependentes.  

Em parceria com Sindicato, LifeDay oferece 
plano de saúde para associados

CONTATO DIRETO COM A
LIFEDAY PELO FONE

9 8442-6589


