
Centrais 
voltam às ruas 

em agosto

Centrais sindicais e organizações de estudantes e professores preparam nova agenda 
de mobilização contra a “reforma” da Previdência, aprovada em primeiro turno, 

na semana passada, pelo Câmara dos Deputados. A ideia é ampliar, nas próximas semanas, 
o volume de informação sobre os impactos negativos que o relatório da Proposta de Emenda 
Constituição (PEC) 6/2019. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que 
pretende concluir o segundo turno de votação no plenário da Casa no início do próximo mês.
Em 13 de agosto, está previsto um dia nacional de manifestações em defe-
sa da Previdência pública e da educação. Acompanhe o perfil do facebook 
do sindicato para saber como serão as mobilizações na Grande Porto Alegre.

ASSEMBLEIA 
GERAL

QUANDO: Quinta (15.8.2019)

HORÁRIO: 1° chamada 18h30 / 2° 19h

LOCAL: Av. Francisco Trein, 116, Cristo Redentor

1) Mudança Estatutária
2) Sorteio da Confederativa;

3) Assuntos Gerais

Se o(a) trabalhador(a) se beneficia da Convenção Coleti-
va negociada anualmente pelo sindicato e mesmo assim 
faz oposição, imagine se o sindicato se opor a estender 
os benefícios conquistados para aqueles que se opõe ao 
sindicato?

- Reajuste;
- Auxílio Estudante;
- Quinquênio;
- Auxílio Creche.

São 58 cláusulas que os(as) trabalhadores(as) tem graças a 
Convenção negociada entre o sindicato dos trabalhadores 
e o patronal. Não é justo se beneficiar de um acordo coleti-
vo e não contribuir.

Quem manterá as custas de todas as negociações se não 
for os trabalhadores? Manter e conquistar mais direitos faz 
bem para a categoria, faz bem para o trabalhador e isso se 
faz com um sindicato forte. Seja coerente!

[ Para refletir ]
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Reforma da Previdência praticamente acaba 
com aposentadoria especial das atividades 

insalubres
Trabalhador exposto a riscos terá de trabalhar muito mais

Primeira regra

Exige tempo de contribuição mais idade mínima.

Com isso, quem trabalhar em atividade especial duran-
te 15 anos terá de ter pelo menos 55 anos (idade míni-
ma) para ter direito ao benefício; 20 anos de atividade, 58 
anos de idade; 25 anos de atividade e 60 anos de idade.

O cálculo será de 60% da média salarial de todas as con-
tribuições, mais 2% para cada ano de contribuição que 
ultrapassar 20 anos de contribuição na atividade especial.

A exceção é para quem trabalhar em atividades es-
peciais por 15 anos. Neste caso, o trabalhador rece-
berá 2 % a mais para cada ano que exceder os 15 anos.

Segunda regra

Foi criada uma regra de transição entre o atual regi-
me e a regra geral proposta pela reforma, que soma ida-
de com tempo de contribuição, num sistema de pontos.
Atividade especial de 15 anos, 66 pontos; de 
20 anos, 76 pontos; de 25 anos, 86 pontos.

A partir de 1º de janeiro de 2020, as pontuações serão acrescidas 
de um ponto a cada ano para homens e mulheres até atingir, res-
pectivamente, 81 pontos (15 anos de atividade especial), 91pon-
tos (20 anos de atividade) e 96 pontos (25 anos de atividade).
O cálculo será de 60% da média salarial de todas as con-
tribuições, mais 2% para cada ano de contribuição que ul-
trapassar 20 anos de contribuição na atividade especial.

Exceto para as atividades especiais de 15 anos, que passa-
rá a contar os 2 % para cada ano que exceder os 15 anos.

Trabalhador exposto a riscos terá de trabalhar 
muito mais

Com a regra de pontos, um trabalhador que tem 25 anos em ati-
vidade insalubre, para atingir 86 pontos terá de ter 61 anos de 
idade. Quem tem 20 anos nessa atividade para atingir 76 pon-
tos terá de ter 56 anos, e quem desempenha as atividades de 15 
anos, para atingir os 66 pontos, vai se aposentar aos 51 anos.
Com a reforma, mesmo comprovando o tempo na ati-
vidade que prejudica a saúde, o trabalhador terá 
de completar as novas idades mínimas exigidas.
A situação dos trabalhadores ficará ainda mais dramáti-
ca porque eles terão de comprovar que, de fato, a ativi-
dade insalubre prejudicou a sua saúde. Ou seja, só de-
pois de doente é que o direito ao benefício será concedido.

O governo anunciou mudanças nas regras do FGTS, in-
cluindo duas possibilidades de saque do fundo. Como 
as novas regras foram divulgadas ao mesmo tem-
po, isso tem gerado dúvidas entre os trabalhadores. 

Saque imediato: em 2019/2020, o trabalhador po-
derá sacar até R$ 500 por conta do FGTS, ativa (do 
emprego atual) ou inativa (de empregos antigos) 

Saque aniversário: a partir de 2020, terá a opção de sa-
car uma parte do FGTS todos os anos (em troca, perde o 
direito de sacar todo o dinheiro do fundo se for demitido)

Governo anunciou 2 tipos diferentes 
de saque do FGTS
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COOPERATIVA 
HABITACIONAL DOS 

METALÚRGICOS

Diretores e representantes da Cooperativa Habitacional 
dos Metalúrgicos de Guaíba (CCOHABMETAL) estive-
ram reunidos no dia 23/7 para discutir assuntos gerais, 
eleição e posse da nova diretoria 2019/2021 e presta-
ção de contas dos exercícios 2016 à 2019. Em Porto 
Alegre, a COOHPNORTE (Cooperativa de produção e 
manutenção da Habitação dos metalúrgicos de Por-
to Alegre Alvorada e Viamão Ltda) o processo de elei-
ção da gestão 2019/2021 está também em andamento.

CONFRATERNIZAÇÃO 
DOS TRABALHADORES 
DA OXICOLOR

Foi realizada no dia 20/7 um torneio de futebol 
Sete e confraternização dos trabalhadores da 
empresa Oxicolor da cidade de Alvorada, que 
contou com o incentivo do Sindicato dos Meta-
lúrgicos da Grande Porto Alegre para a realiza-
ção do evento. O sucesso da confraternização 
foi elogiado por todos os participantes do torneio. 

NOTA DE 
FALECIMENTO 

(*31/7/1948 +29/7/2019)

 Lamentamos com profundo pe-
sar a perda do companheiro Antônio Pi-
nheira de Lima, o “Bingo”, presidente da 
AMAPOA (Associação dos Metalúrgicos 
Aposentados de Porto Alegre). Bingo fa-
leceu no último dia 29/7 com 70 anos e 
que completaria 71 anos no dia 31/7, com 
uma trajetória de lutas foi sempre um 
militante atuante e estava há 6 meses na 
gestão da associação dos aposentados. 

 Seu apelido foi dado em razão de 
ter ficado por mais de 10 anos adminis-
trando o bar da Colônia de Férias em Ci-
dreira e ter sido precursor do jogo do bin-
go. Desejamos em nome do Sindicato dos 
Metalúrgicos da Grande Porto Alegre sin-
ceros sentimentos a todos os amigos e fa-
miliares de nosso saudoso companheiro.
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Empresa do ramo de equipamentos de auto 
peças teve no dia 26/7 seu Comitê Sindical 
de Empresas (CSE) renovado. Foram eleitos 
para a gestão 2019/2021 os companheiros Fá-
bio Luiz Silveira Nunes e Odair dos Santos de 
Oliveira. O Sindicato dos Metalúrgicos deseja 
sucesso e boa luta aos nossos representantes.

GIRO PELAS FÁBRICAS

CSE KLL


