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ASSEMBLEIA GERALCOLÔNIA DE FÉRIAS
ABERTA O ANO TODO!

- Excursões para sócios
e não sócios
- Taxas acessíveis para 
toda família

Ligue 3371-9000
Para mais informações

Pautas: 
- Avaliação da pauta para negociação companha 
salarial 2019. Chamadas: 18h30min e 19h

-Definição do Conselho da Colônia de Férias. 
Chamada única: 19h30

21/03/2019

Av. Francisco Trein, 116 
Cristo Redentor, Porto AlegrePARTICIPE!

ATO DA CUT-RS E CENTRAIS PROTESTA
 CONTRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA

A Esquina Democrática, Cons t i t uc iona l  
onde pulsam as mobili- (PEC) da reforma 
zações s indicais  e da Previdência 
populares no centro de que prevê obriga-
Porto Alegre, foi tomada t o r i e d a d e  d e  
por centenas de traba- i d a d e  m í n i m a  
lhadores, trabalhadoras para acesso a 
e estudantes, no final da aposentadoria de 
tarde de quinta-feira. 14, 65 anos para os 
durante o ato da CUT- homens e 62 para 
RS e centrais sindicais as mulheres, com 
contra a proposta do um período de 
governo do presidente transição de 12 
de extrema direita Jair anos para eles e 
Bolsonaro (PSL) para a 10 anos para  
reforma da Previdência. elas.

A reforma da E a situação de 
Previdência não deverá quem entrar no 
incluir mudanças mais m e r c a d o  d e  trabalhadora, tanto os da iniciativa 
profundas no sistema de aposenta- trabalho no futuro pode ser pior privada, vinculados ao Regime 
doria de militares, uma das catego- ainda se o governo implantar o Geral de Previdência Social 
rias que mais oneram os cofres da sistema de capitalização previden-(RGPS), quanto os servidores, 
Previdência pública. No total, o país ciária, como vem sendo vazado vinculados ao Regime Próprio de 
tem 381 mil militares inativos e pela imprensa. Por esse sistema, o Previdência Social (RPPS), vai 
pensionistas que até este ano, trabalhador deposita um valor sofrer com as novas regras que 
segundo o governo, serão respon- mensal em uma conta corrente para dificultam o acesso e reduzem o 
sáveis pelo rombo de R$ 43,3 bancar sua aposentadoria no valor dos benefíc ios, se o 
bilhões nos cofres da Previdência. futuro.Congresso Nacional aprovar o texto 

Já a maioria da classe d a  P r o p o s t a  d e  E m e n d a  

APOSENTADORIA EM RISCO
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CERIMÔNIA DE POSSE

Também na sexta-feira, 01, o curvam às ganâncias dos podero-
presidente da Central Única dos sos.
Trabalhadores do RS (CUT-RS), O presidente do Sindicato dos 
Claudir Nespolo, foi o responsável por Metalúrgicos de Porto Alegre, João 
empossar os novos integrantes dos Massena, reforçou que os CSE, 
Comitês Sindicais de Empresa (CSE) comitês renovados e implementados 
do Sindicato dos Metalúrgicos de Porto em nove empresas da base, seguirá 
Alegre. Em seu discurso, abordou o sendo uma ferramenta importante, 
atual cenário político com a prisão do pois  amplia a organização dos 
ex-presidente Lula. Citou também as trabalhadores e trabalhadoras no 

Previdência, ressaltando a postura das c o n s e q u ê n c i a s  d a  R e f o r m a  local de trabalho e agiliza a solução de 
lideranças metalúrgicas que não se Trabalhista e, da possível Reforma da problemas e conflitos. 

CSE SÃO RENOVADOS EM NOVE FÁBRICAS

A l v o r a d a ,  L u i s  C a r l o s  d o  ou trabalhadores que não fazem 
Nascimento, venceu o sorteio o p o s i ç ã o  à  c o n t r i b u i ç ã o  
possuindo o nº da carteira de traba- Confederativa.
lho exatamente igual ao número 
sorteado, 24025.

O presidente do STIMEPA, 
João Massena, entregou a chave a Estas contribuições possibi-
Luis no ginásio da Escola Mesquita. litam que o sindicato continue 
Essa premiação é exclusiva para investindo no patrimônio da catego-
os/as trabalhadores/as metalúrgi- ria (colônia de férias, por exemplo), 
cos/as que entendem a importância nas assistências médica, odontoló-

Antes da cerimônia de posse, na de colaborar com o sindicato, seja gica e jurídica, inclusive para os 
sexta-feira, 01, a direção do por meio da contribuição como dependentes, e na luta por melho-
Sindicato dos Metalúrgicos de Porto sócio ou da contribuição confedera- res salários, condições de trabalho 
Alegre realizou a entrega do carro tiva. e mais benefícios, proporcionando 
0km relat ivo ao sorteio do uma vida mais digna para todos os 
Confederativo 2018/2. O sócio e trabalhadores e trabalhadoras de 
trabalhador da AntenasRK, de Trabalhadores associados nossa base metalúrgica.

Qual a importância dessas 
contribuições?

Quem concorre aos prêmios?

CONHEÇA O GANHADOR DO CARRO 0kmPRÊMIO
CONFEDERATIVO

NOVA DIREÇÃO É EMPOSSADA
Na sexta-feira, 01, o O já presidente do 

Sindicato dos Metalúrgicos de STIMEPA, João Massena 
Porto Alegre (STIMEPA), reali- agradeceu a presença dos 
zou a cerimônia de posse da companheiros (as) e da 
nova direção para o próximo confiança da categoria 
triênio (2019-2022) e também os duran te  as  e le ições .  
representantes do CSE. Em Destacou também que irá 
clima familiar, com a presença de dar continuidade ao traba-
dezenas de militantes e diretores lho realizado nos últimos 
do movimento sindical, sociais e anos, sempre visando a 
partidários, o até então presiden- melhoria da vida do traba-
te da entidade, Lírio Segalla, lhador(a) metalúrgico.

da Escola Ténica Mesquita. A nova passou o comando para o Marcaram presença 
direção foi eleita, em votação realiza-dirigente eleito, João Batista na solenidade trabalhadores(as), 
da nos dias 16 a 19 de outubro de Massena. A direção foi empossada representantes sindicais, de movi-
2018, com mais de 97% dos votos pelo presidente da CNM, Paulo mentos sociais e políticos.
válidos.Cayres. Evento aconteceu no ginásio 

STIMEPA
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MESAS DE METALURGIA E MÁQUINAS
AGRÍCOLAS INICIAM NEGOCIAÇÕES 

CAMPANHA SALARIAL

A Campanha Salarial de 2019 cláusulas sociais. O presidente do abordados, apesar de a reunião ter 
começou mais cedo que o habitual, se STIMEPA, João Massena, reconhece sido breve, foi a nova estrutura da 
comparada as de outros anos. A data que a manutenção de direitos sociais CLT, flexibilização de direitos, e 
base dos metalúrgicos do Rio Grande é o principal objetivo. As questões eventual reforma providenciaria. 
do Sul é dia 1º de maio, porém, com a econômicas deverão ser abordadas Na mesa de Máquinas 
nova legislação oriunda da Reforma apenas mais pra frente, tendo em Agrícolas o objetivo em primeiro 
Trabalhista exige uma negociação vista não haver ainda o Índice momento também é discutir e 
permanente com a entidade patronal. Nacional de Preços ao Consumidor preservar as cláusulas sociais, para 
Sendo assim, as negociações das (INPC) de 2019. depois, com o INPC definido, abordar 
mesas de Metalurgia e Máquinas as cláusulas econômicas. 
Agrícolas começaram já em fevereiro. 
O Sindicato dos Metalúrgicos de 
Porto Alegre esteve presente, A situação da mesa de Máquinas 
juntamente da Federação dos Agrícolas é semelhante. Na quinta-
Trabalhadores Metalúrgicos do RS feira, 07 de fevereiro, os dirigentes 
(FTM-RS) . estiveram reunidos na sede do 

A  p r i m e i r a  m e s a  d e  Sindicato dos Metalúrgicos de 
negociação da Metalurgia teve sua Panambi para articular a estratégia 
primeira reunião com a patronal na para o início das negociações com 
quarta-feira, dia 13 de fevereiro. a patronal, que aconteceu logo 
D e s d e  l á ,  o u t r a s  r e u n i õ e s  depois, na segunda semana de 
aconteceram, mas o clima ainda é fevereiro no Simers. 
ameno e aconteceram apenas O dirigente Hugo Barbosa 
conversas preliminares sobre as relatou que os principais assuntos 

Máquinas Agrícolas

Reunião de Máquinas Agrícolas no Simers

8M: PELA VIDA DAS MULHERES TRABALHADORAS8M: PELA VIDA DAS MULHERES TRABALHADORAS

Março é o mês que todas. 

ressalta a urgência da luta das A dirigente Catiana Leite 

mulheres no Brasil e no mundo. assina a seguinte mensagem:

O Sindicato dos Metalúrgicos de 

Porto Alegre inicia o mês de C o m p a n h e i r a s ,  g u e r r e i r a s ,  

março com a conquista de trabalhadoras metalúrgicas, que 

empossar, no dia 1º de fevereiro, este dia 8 de março seja um dia de 

seis mulheres do chão de fábrica união para nós mulheres. Dia de 

para estarem à frente das lutas relembrar nossas lutas e defender 

contra retirada de direitos das nossas conquistas. Um grande 

trabalhadoras e trabalhadores. abraço a todas, peço que se sintam 

Além de também exercerem um cada vez mais valorizadas e 

trabalho árduo na busca de acolhidas, não só no dia da mulher, 

igualdade e oportunidade para mas todos os  outros.

«

Na sexta-feira, 08, haverá uma tenda das Metalúr-

gicas da CUTRS, no Largo Glênio Peres, desde 

às 8h da manhã. As diretoras do Sindicato estarão 

presente para atender as trabalhadoras. Além de 

muitas outras atividades! Participe!

Atividades

CineDebate
Venha participar do CineDebate, com o coletivo 

de mulheres metalúrgicas do STIMEPA! Será 

no dia 30/03 na sede do Sindicato, das 14h às 

17h. Falaremos sobre violência doméstica e 

feminicídio com a mediadora Isis Marques. .

____

____

CATIANA LEITE GABRIELA KUBALL JENIFER BRUM JOYCE GOMES LENIRA CAMPOS VANESSA FONSECA 
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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/2018

SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL

PISO REGIONAL RS

SALÁRIO FAMÍLIA

IMPOSTO DE RENDA - Tabela para 2018

AUXÍLIO-CRECHE

Contribuição (R$) Alíquota
-Até R$  1.751,81                       8%
-De R$ 1.751,82 a R$ 2.919,72 9%
-De R$ R$ 2.919,73 até R$ 5.839,45 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$ 998,00

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

Até R$ R$ 907,77                 R$ 46,54 por filho
De de R$  907,78 até R$ 1.364,43 R$ 32,80 por filho
Acima de R$ 1.364,44                 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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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  __________

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Em parceria com o Sindicato, a LifeDay oferece um plano de saúde 
para associados com baixo custo de mensalidade. Há 
atendimento em toda rede de Hospitais e Clínicas de Porto Alegre 
e região Metropolitana, além da melhor oferta para planos 
Ambulatoriais e Hospitalares + Obstetrícia com coparticipação. 

Somos 

para você ter

mais benefícios

diferentes

___

Por preços a partir de 
R$ 39,84 mensais, 
você conta com a 

e serviços médicos para
sua família!

organização da maior
rede de atendimento

ENTRE EM CONTATO PELO 9 8442-6589

___

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O convênio do Sindicato dos 
Metalúrgicos da Grande Porto 
Alegre com as Faculdades João 
Paulo II oferece para os associa-
dos metalúrgicos e seus depen-
dentes descontos especiais.  Os 
descontos oferecidos são:

30% Para Cursos Presenciais de Graduação
20% Para Cursos Presenciais de Pós-Graduação

Ligue para mais informações 51-3346-4398

O Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Porto Alegre 
possui convênio com a Instituição 
Educacional São Judas Tadeu. São 10% 
de desconto nas mensalidades de 
diversos cursos desde educação infantil 
até pós-graduação.

Ligue para mais informações 51-3340-7888


