
Sérgio Nobre é eleito presidente da 
CUT por unanimidade

Metalúrgico do ABC, Sérgio Nobre, é eleito para mandato de 4 anos na presidência da 
CUT. O metalúrgico gaúcho Quintino Severo também compõe a nova diretoria da Central

Os delegados e delega-
das do 13º Congresso Nacional da 
CUT “Lula Livre” – Sindicatos Fortes, 
Direitos, Soberania e Democracia, 
realizado em Praia Grande / SP, ele-
geram na quinta-feira (10), em cha-
pa única, a nova direção Nacional da 
CUT para o mandato de 2019/2023.

Para a presidência da en-
tidade foi eleito por unanimidade o 
metalúrgicos do ABC, Sérgio Nobre. 
A vice-presidência será ocupada 

pelo representante do sindicato 
dos Bancários, Financiários de 
São Paulo, Osasco e Região, 
Vagner Freitas, presidente por 
dois mandatos. A Secretaria-
-Geral será comandada pela 
primeira vez nos 36 anos de 
CUT por uma mulher, a traba-
lhadora rural, Carmen Foro.

Em seu discurso de 
posse, Sérgio Nobre agradeceu 
a todos e todas que participa-

ram do 13º Concut pela qualidade 
rica dos debates, pelo esforço na 
construção do Congresso e, em es-
pecial, aos sindicatos de base, aos 
presidentes das CUT’s estaduais e 
a todos os funcionários da Central 
que trabalharam meses na orga-
nização do congresso. “Esse Con-
gresso foi realizado numa conjuntu-
ra adversa, difícil, que requereu de 
todas as forças políticas a mais am-

pla unidade para enfrentar o fascis-
mo neste país. Esta chapa expressa 
toda a diversidade do país, de raça 
e entidades. Tem gente do campo, 
da cidade, de entidades públicas e 
privadas e LGBTs”, declarou.Sérgio 
Nobre disse ainda que a CUT este-
ve o tempo todo nas ruas e vai con-
tinuar assim . No próximo dia 30, vai 
ocupar as ruas de Brasília contra a 
política econômica deste governo 
que está destruindo o país, em defe-
sa do patrimônio público, das esta-
tais, da Amazônia e dos direitos dos 
trabalhadores e das trabalhadoras.”
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Delegação gaúcha no 13° ConCUT

Manter e conquistar mais direitos depende de você, seja sócio!

CONVOCAÇÃO:
ASSEMBLEIA GERAL

QUANDO: Quinta (21.11.2019)

HORÁRIO: 1° chamada 18h30 / 2° 19h

LOCAL: Av. Francisco Trein, 116,Cristo Redentor 

Pauta: Confederativo 2020

O auxílio estudante, assim como inúmeros ou-
tros benefícios que fazem parte de nossa 

convenção coletiva, é um benefício negociado en-
tre o Sindicato dos Trabalhadores e o Patronal.

A primeira parcela deverá ser paga até dia 30/10. 
Exija seus direitos.

997237862
Canal de voz d@ sóci@
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FUTURAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO SINDICATO DOS 
METALÚRGICOS DA GRANDE PORTO ALEGRE

Após assembleias realizadas com nossa categoria e com o intuito de 
oferecer mais conforto e segurança aos/as sócios (as), informamos 

que em breve nossa sede terá um novo endereço. Será na Avenida do Forte, 
no bairro Cristo Redentor, ao lado de nossa Escola Técnica Mesquita. Essa 
demanda atende, principalmente, um importante fator de segurança, já que 
a atual sede localizada na Avenida Francisco Trein não oferece mais condi-
ções por tratar-se de uma construção antiga. Devemos ressaltar que este 

sindicato, por estar bem organizado, possui uma excelente estrutura para as futuras instalações, 
tornando uma possibilidade viável para que a nova sede possa atender nossa categoria metalúrgica.

Torneio de futsal 
do Stimepa

Ocorreu no domingo (20.10), no Sesi Rubem 
Berta, o torneio do Sindicato dos Metalúr-

gicos da Grande Porto Alegre. A competição contou 
com a participação de 14 times masculinos e dois 
femininos. Para o diretor de Cultura e Lazer, Adilson 
Tavares, “o evento foi um sucesso. Os metalúrgicos 
gostam de jogar futebol e jogam muito bem, pois o 
esporte requer o trabalho em equipe que é algo cons-
tante na rotina de trabalho destes trabalhadores. Para 
quem não pode participar desta edição, fique ligado 
porque nossa pasta já está organziando novos even-
tos!”. 

CAMPEÃ - Ciber VICE - KLL

3°- Oxicolor Participação Feminina

GIRO PELAS FÁBRICAS
 

(Confraternização dos Trabalhadores 
da KLL de Alvorada)

Foi rea-
lizada 

no dia 11/10 
um torneio in-
terno de fute-
bol 7 e confra-
ternização dos 

trabalhadores da empresa KLL da cidade 
de alvorada, que contou com o incentivo 
do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande 
Porto Alegre para a realização do evento. 
O sucesso da confraternização foi elogia-
do por todos os participantes do torneio.

O  Senado apro-
vou a Proposta 

de Emenda à Constituição 
(PEC) nº 006/2019, nome 
oficial da reforma da Previ-
dência do governo de Jair 
Bolsonaro (PSL), nesta des-
ta terça-feira (22), por 60 
votos a favor e 19 contra.
As mudanças passam 
a valer a partir do dia 
1º de janeiro de 2020.
O que muda no RGPS
- Obrigatoriedade de idade 
mínima para a aposenta-
doria, de 65 anos para ho-
mens e 62 para as mulheres.
- O valor do benefício para 
aposentadoria por idade será 

de apenas 60% da média ge-
ral de todas as contribuições, 
a partir de 1994. Serão acres-
cidos 2% a cada ano que ultra-
passe os 20 anos de contribui-
ção no caso dos homens e 15 
anos no caso das mulheres.
Com a reforma o homem 
precisará trabalhar mais cin-
co anos e vai receber so-
mente 60% da média ge-
ral, o que fará o benefício 
se reduzido além dos 25% 
de diferença dos índices.
- O valor da aposentadoria 
integral será pago somente 
se o homem contribuir por 40 
anos e a mulher por 35 anos.

Senado aprova a reforma da 
Previdência mais cruel para 

trabalhadores



Seja Sócio, Sindicalize-se

Assembleia dos credores da Hidrojet termina 
em suspenção

Os pedidos de recuperação judicial dispa-
ram no Brasil em 90% de acordo com a em-

presa de dados de crédito Boa Vista/ Apesar da me-
lhora ecônomica durante o ultimo período, muitas 
empresas seguem sem pagar o que devem aos trabalha-
dores demitidos, caso da Hidrojet no Rio Grande do Sul.

A Hidrojet recorreu a recuperação judicial há dois 
anos. Antes, devido a crise, demitiu cerca de 150 trabalhadores que pela segunda vez nes-
te mês participaram de uma assembleia de credores para tentar receber os seus direi-
tos, como todas as verbas recisórias e a multa de 40% do FGTS, até agora sonegados.
 A empresa já começou a assembleia pedindo a suspenção da mesma alegando que ainda não 
tem como arcar com os custos e pedindo um adiamento de 60 dias para a realização da próxima. 
Entre os argumentos usados, a Hidrojet colocou trabalhadores e bancos em pé de igualdade como 
credores e foi questionada pelos representantes sindicais dos metalúrgicos sobre o pagamento das 
dívidas acima de 20 salários minimos mediante a venda de ônibus e aparelhos velhos e estragados 
da empresa. Sem muita alternativa, através de uma máquina com 3 opções, os trabalhadores vota-
ram pela suspenção da assembleia que ocorrerá novamente no dia quatro de dezembro deste ano.

VERANEIO 2019/2020
CONFIRA AS DATAS 
DE SORTEIO PARA A 
COLÔNIA DE FÉRIAS

O veraneio em nossa Colônia de Fé-
rias se inicia oficialmente no dia 13 de de-
zembro de 2019 e se encerra no dia 15 de 
março de 2020. E os sorteios dos aloja-
mentos para os quatro primeiros períodos 
acontecem já no dia 30 de novembro de 
2019. Além disso, neste mesmo dia, ha-
verá também a entrega dos Prêmios Con-
federativo do primeiro semestre de 2019. 

Estes sorteios acontecem na sede do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Porto Ale-
gre, localizado na Av. Francisco Trein, 116, 
Cristo Redentor, Porto Alegre, e na subse-
de em Guaíba, Av. 20 de Setembro, n° 623. 

Sempre é bom lembrar que para 
participar dos sorteios é necessário ser 
associado do Sindicato (exceto sócio so-
lidário), mas não há período de carência. 
Traga sua carteirinha e seu contracheque 
atualizado em dia. Aposentados/as de-
vem apresentar o extrato atualziado do 
benefício previdenciário (INSS). Conheça 
ao lado o calendário de sorteiros dos 
oito períodos da temporada 2019/2020:

Senado aprova a reforma da 
Previdência mais cruel para 

trabalhadores
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Contato: 98693-8414 (Lurdes)

Jornal do Sindicato 
dos Metalúrgicos

da Grande  Porto Alegre

Folha Metalúrgica

Sede: Av. Francisco Trein, n° 116 - Bairro Cristo Redentor
Fone: 3371.9000 
Subsede Guaíba: Rua 20 de Setembro, n° 623 - Fone: 3480.1676
Colônia de férias (Cidreira/RS): (51) 3681-1490
Site: www.stimepa.org.br / E-mail: stimepa@stimepa.org.br

Presidente: João Batista Massena
Diretor responsável: Jorge Alves Schell
Jornalista: Guilherme Oliveira (Reg. Prof. n° 17544)
Impressão: Editora VT Propaganda (51) 9.9959.5918

www.facebook.com/stimepars

Curso de Direito 50% de desconto para sócios e de-
pendentes. Engenharia Civil / Arquitetura e Urbanismo 

60% de desconto para sócios e dependentes.
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