
O Ano de 2019 foi de muita luta dos trabalhadores metalúrgicos que tem sentindo no bolso o resultado da 
política neoliberal do ministro da economia Paulo Guedes. Embalados pelo governo Bolsonaro, que congelou 
o aumento do salário mínimo até 2022, empresários também se negam a negociar maiores aumentos reais e 
ampliações de direitos. Aliás, com a Reforma Trabalhista, agora sempre existe uma redução de direito à vista. É 
preciso estar atento e isso o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Porto Alegre está. Finalizamos o ano com as 
contas em dia, com os serviços de assistência médica e jurídica a pleno vapor. Após entregarmos os prêmios da 
Taxa Confederativa, é chegada a hora de receber os sócios com a hospitalidade de sempre na Colônia de Férias 
do sindicato que promete bombar no verão 2020! Sabemos que a luta não tem sido fácil e que também não será 
no próximo ano, mas também sabemos como é bom descansar, celebrar com a família e curtir com os amigos!

 Que sigamos juntos no próximo ano, desta vez em uma 

NOVA SEDE Será na Avenida do Forte, no bairro Cristo 
Redentor, ao lado de nossa Escola Téc-

nica Mesquita. Essa demanda atende, principal-
mente, um importante fator de segurança, já que a 
atual sede localizada na Avenida Francisco Trein 
não oferece mais condições por se tratar de uma 
construção antiga. Devemos ressaltar que este sin-
dicato, por estar bem organizado, possui uma ex-
celente estrutura para as futuras instalações, tor-
nando uma possibilidade viável para que a nova 
sede possa atender nossa categoria metalúrgica.

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

997237862
Canal de voz 
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15º CECUT-RS: CONGRESSO LULA 
LIVRE E INOCENTE 

ELEGE AMARILDO CENCI PARA 
NOVO PRESIDENTE DA CUT-RS

Redução do adicional de periculosidade é 
outro absurdo do governo Bolsonaro

A redução no adicional de 
periculosidade pago a tra-
balhadores expostos a ris-

cos à vida é mais um dos absurdos 
do governo Bolsonaro. De acordo 
com a economista e coordenadora 
de pesquisas do Dieese, Patrícia 
Pelatieri, ao contrário do que o jor-
nal Folha de S.Paulo noticiou, as 
novas regras do Programa Verde 
e Amarelo não são opcionais e po-
dem afetar contratos já existentes.
A matéria criticada pela especia-

lista aponta que a 
mudança ‘só atinge 
jovens contratados 
pelo programa Em-
prego Verde Ama-
relo que aceitarem 
a contratação de 
um seguro opcio-
nal para acidentes’. 
Entretanto, a pes-
quisadora lembra 
que a redução do 
adicional, de 30% 
para 5%, pode afe-

tar a todos os trabalhadores. “A re-
dação da Medida Provisória (MP) 
905 é confusa e pode ser estendi-
da para todos os contratos”, alertou, 
em entrevista à Rádio Brasil Atual.

Para ela, mesmo que fossem ape-
nas afetados os jovens de 18 a 29 
anos, com salário de um mínimo e 
meio, a MP cria um primeiro em-
prego sem direito. “O trabalhador 
não terá a opção de escolha, como 

diz o jornal. O empregado não tem 
poder de negociação quando está 
desempregado, só terá de acei-
tar as opções impostas”, criticou.

A MP ainda faz duas alterações: 
propõe a substituição do adicional 
por um seguro privado para aciden-
tes pessoais e o adicional só será 
pago quando a exposição ao perigo 
corresponder a mais de 50% da jor-
nada normal de trabalho. A coorde-
nadora do Dieese critica ambas as 
propostas. “O adicional é um valor 
para compensar os riscos de longo 
prazo, enquanto o seguro, que é a 
substituição proposta, remunera 
um sinistro imediato. Ainda tem um 
agravante que é a questão de ne-
cessidade para comprovar que ele 
está exposto em 50% da jornada. 
O adicional é uma compensação 
ao risco, isso acontece a qualquer 
momento da jornada, independen-
temente do tempo em que fica ex-
posto. É um absurdo”, acrescentou.

Nova direção da CUT/RS

A chapa de unidade, liderada pelo novo 
presidente da CUT-RS, professor Ama-
rildo Cenci, foi eleita por unanimidade 
no dia 23 de novembro, na Igreja da 
Pompéia. Amarildo, que é também di-
retor do Sindicato dos Professores do 
Ensino Privado (Sinpro-RS), assume o 
cargo que foi exercido nos últimos sete 
anos pelo metalúrgico Claudir Nespo-
lo, que é o novo secretário de Organi-
zação e Política Sindical da CUT-RS.
O presidente do Sindicato dos Bancários 
de Porto Alegre e Região, Everton Gime-
nis, foi eleito vice-presidente da CUT-RS. 
A presidente doSPMG), Vitalina Gonçal-
ves, que exerceu dois mandatos como 
secretária de Administração e Finanças, 
é a nova secretária-geral da entidade.
A metalúrgica Gabriela Kuball é a nova 
secretária de juventude da entidade.

 
Outubro rosa e Novembro Azul

Stimepa no 15° CECUT-RS



Seja Sócio, Sindicalize-se

Vale a pena ser sócio do Sindicato dos 
Metalúrgicos da Grande Porto Alegre!

Sindicato forte, que luta pelos direitos dos tra-
balhadores e administra com responsabilidade 
e seriedade os recursos dos sócios, fato com-
provado por mais uma entrega de prêmios da 
taxa Confederativa com sucesso! A entrega 
ocorreu no sábado (30), na sede do sindicato. 

Parabéns aos ganhadores!

1°prêmio: 01 TV Led 43”
Anderson R. Goulart
Empresa: Atacadão das Baterias

3° prêmio: 01 TV Led 32”
Ivo Pellisoli
Aposentado

2° prêmio: 01 Notebook
Hilton S. Da Silva (representante)
Empresa: Sequencial

4° prêmio: 01 Ar condicionado
Adriano A. Machado
Empresa: Otan

5° prêmio: 01 Smartphone
Anderson Da Silva
Empresa: CIBER

 
Outubro rosa e Novembro Azul

Giro pelas fábricas

O médico do trabalho do Stimepa, Rogério Dor-
nelles, deu uma palestra sobre saúde do traba-
lhador, na sexta (29), para os trabalhadores da 
Hidrojet. A palestra ocorreu dentro da fábrica, pos-
sibilitando com que mais trabalhadores pudes-
sem participar. Esse é o Sindicato dos Metalúrgi-
cos da Grande Porto Alegre, comprometido com o 
metalúrgico desde os seus direitos, à sua saúde.

Sindicato 
solidário

O torneio de futsal do Sindicato 
dos Metalúrgicos da Grande Porto 
Alegre, ocorrido no dia 20 de outu-
bro, no SESI Rubem Berta, arreca-
dou cerca de 100 kg de alimentos.

As cestas básicas foram distribu-
ídas para famílias carentes pelo 
diretor de cultura e lazer Adílson 
Tavares que representou o Sindi-
cato na entrega dos alimentos e 
salientou que não há palavras para 
representar a alegria das famílias.

ENTREGA DE PRÊMIOS
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FIQUE LIGADO NO PRÓXIMO SORTEIO DA COLÔNIA DE FÉRIAS !!!
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98442-6589 (Lisiane)

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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Recesso para 
mudança da sede

O Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Porto 
Alegre estará fechado do dia 23 de dezembro até 
o dia 1° de janeiro. No dia 2, a entidade estará 
funcionando normalmente a partir das 8h na nova 
sede, na Avenida do Forte, no bairro Cristo Reden-
tor, ao lado de nossa Escola Técnica Mesquita.


