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Escola Mesquita e CUT são
homenageadas na ALERGS
A Escola Técnica
Mesquita e a Central Única
dos Trabalhadores foram
homenageadas no Grande
Expediente da sessão plenária da quarta-feira, 2 de
outubro, na Assembleia Legislativa do RS (Alergs).
A homenagem alusiva aos aniversários de 50
e 30 anos, respectivamente,
foi proposta pelo deputado
Adão Villaverde (PT), que
destacou a trajetória das
duas entidades na luta pela
formação e organização da
classe trabalhadora metalúrgica da Região Metropolitana. “Mesmo diante das
adversidades no passado,
elas mantiveram suas tradições em prol da educação e
dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Estes
são grandes legados que

mostram como ambas contribuíram e contribuem muito
fortemente para a reconstrução e aprofundamemento
da democracia em nosso
país”, disse.
As duas entidades
foram representadas pelo
diretor Jurandir Damin e
pelo presidente Claudir Nespolo, ambos metalúrgicos
de Porto Alegre. No final,
eles receberam medalhas
da 53ª Legislatura da Alergs.
A cerimônia foi prestigiada
por dirigentes sindicais metalúrgicos de Canoas, São
Leopoldo e de Porto Alegre,
entre os quais o presidente
Lirio Segalla, o vice-presidente Marcos Muller, o 1°
tesoureiro Alceu Siqueira e,
representando a Federação
dos Metalúrgicos, o dirigente sindical Ademir Bueno.

Também estavam presentes alguns coordenadores, educadores e um grupo de aproximadamente 30 jovens aprendizes da Escola Mesquita.

1ª Plenária da Saúde do Trabalhador debate propostas para a Conferência Nacional
Preocupado com a
realidade da saúde do trabalhador, o Fórum Sindical Saúde do Trabalhador
(FSST/RS) promoveu na
terça-feira, 8 de outubro, a
1ª Plenária Saúde do Trabalhador, em Porto Alegre,
para debater o atual cenário
gaúcho e brasileiro da saúde dos trabalhadores e a

intervenção das entidades
sindicais nas relações entre
o trabalho e a saúde, preparando e instrumentalizando
a classe trabalhadora para
interagir com a sociedade
na defesa dos direitos trabalhistas e previdenciários.
Questões como aspectos da saúde no mundo
do trabalho, perícia e rea-

bilitação, vigilância e inspeção do trabalho e o papel do
CEREST/SUS foram alguns
dos temas debatidos nesta
primeira discussão, que visa
preparar as reivindicações
para a 4ª Conferência Nacional Saúde do Trabalhador, confirmada para 2014.

Assembleia Geral Extraordinária
07/11/2013, quinta-feira, às 19h45min, na sede do Sindicato
dos Metalúrgicos (Rua Francisco Trein, 116 - Porto Alegre)

Pauta:

1- Colônia de Férias: Calendário do veraneio 2013/2014
2- Sítio dos Metalúrgicos: Calendário do veraneio
2013/2014, acesso e valores

VEJA MAIS
Informações e fotos da festa do Dia da
Criança, realizada no dia 13 de outubro,
na Escola Mesquita – Páginas 2 e 3
Informes sobre prestação de contas, associação dos aposentados, Deptº Médico
e o perverso PL 4330 – Página 4
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Festa do Dia das Crianças fez a aleg

Neste ano, cerca de mil crianças de até 12 anos de idade, filho
Muitos sorrisos e aquela algazarra que caracteriza uma criançada unida e feliz. A frase e as fotos nestas
duas páginas ilustram muito bem a alegria da garotada que participou da Festa do Dia da Criança dos Metalúrgicos, que, neste ano, foi comemorado no domingo, dia 13 de outubro.

O lugar onde a festa foi promovida não poderia ser mais
adequado: a Escola Mesquita, palco de 50 anos de convivência
com meninos e meninas, filhos ou netos de trabalhadores e trabalhadoras metalúrgicas.

Foi mais uma tarde perfeita. Quem inscreveu antecipadamente e compareceu com suas crianças, voltou pra casa no final
da tarde com a certeza de que “valeu a pena ter vindo!”.

DIA DA CRIANÇA 2013
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gria da garotada na Escola Mesquita

os de metalúrgicos/as de nossa base, participaram do evento
o espaço interno da escola permitiu a instalação da praça de alimentação,
dos brinquedos infláveis e outros equipamentos de diversão.

A consequência: muitas crianças
e pais sorridentes,
bastante
espaço
para se divertir com
os palhaços e com
os brinquedos, muita dança, música,
refrigerantes e guloseimas
(sorvete, cachorro-quente, algodão doce,
churros etc). Tudo
conspirou para que
o domingo fosse o
feliz dia daquelas
crianças.
No final, cada criança
ainda recebeu um kit contendo guloseimas diversas, doadas por dirigentes
e funcionários do Sindicato
dos Metalúrgicos.

Segundo a comissão organizadora, cerca de duas mil pessoas participaram da festa, entre elas aproximadamente mil crianças. O evento iniciou às 14 horas e terminou quase ao anoitecer. A festa foi um sucesso
de público e de atrações. Ninguém se machucou, todos saíram bem alimentados, satisfeitos e felizes, principalmente as crianças, filhos ou netos de trabalhadores e trabalhadoras metalúrgicas.

GERAL
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Conquistas barram PL 4330
Desde julho, quando o PL
4330 foi colocado no centro
dos debates no Congresso
Nacional, as centrais – especialmente a CUT - não
tiram os pés de Brasília. Foram dezenas de reuniões e
manifestações na tentativa
de chegar a bom termo para
levar o texto à votação.
Os trabalhadores não admitem que o projeto seja votado sem assegurar pontos
considerados inegociáveis.
Um deles, o que admite
ser “terceirizável” apenas
os serviços que não fazem
parte da atividade principal
da empresa. Outro, o que
torna a empresa contratante responsável em caso de
a terceirizada violar direitos

e obrigações. É comum uma
terceirizada passar anos
sem recolher FGTS e INSS,
por exemplo, fechar as portas e deixar empregados a
ver navios. As centrais exigem ainda que os terceirizados sejam representados
pelo sindicato da categoria
preponderante.
Depois de oito rodadas, as
negociações da mesa quadripartite criada para buscar
o consenso terminaram sem
acordo e o projeto seguiu
para votação na Comissão
de Constituição e Justiça
(CCJ), que teve duas sessões canceladas, após os
trabalhadores que se manifestavam contra o PL serem impedidos com muita

violência de acompanhar
a sessão. O presidente da
CCJ, deputado Décio Lima
(PT-SC), prometeu não colocar o projeto em votação
enquanto estivesse à frente
do colegiado, mas o presidente da Câmara, Henrique
Eduardo Alves (PMDB-RN),
anunciou que o projeto seria
levado diretamente a plenário. Nesse meio tempo, a
adesão de personalidades
públicas, artistas, entidades
e membros do poder Judiciário e do Legislativo – como
toda a bancada do PT –
contestando a legitimidade
do PL 4330, fez com que o
projeto fosse mais uma vez
barrado.
Vencemos algumas bata-

lhas, mas não vencemos
a guerra. Temos que ficar
alertas, pois os apoios de
muitas pessoas e instituições que já se manifestaram
contra o projeto de lei 4330
não são suficientes para ficarmos tranquilos. Existe
uma pressão muito grande
dos empresários para aprovar esse texto que rasga a

CLT e acaba com os direitos
dos trabalhadores. Por isso
nossa luta não pode dispersar. “A peleia será dura, pois
a bancada empresarial, com
mais de 200 parlamentares
na Câmara, é três vezes
maior que a dos 70 deputados com origem sindical”,
lembrou o presidente da
CUT, Vagner Freitas.

Informes

Prestação de contas

A direção do Sindicato dos Metalúrgicos realizou na quinta-feira, foram aprovadas por unanimidade. Na ocasião, também foi apreciado e vo26 de setembro, a assembleia de prestação de contas da entidade e tado o parecer técnico do Conselho Fiscal, e apresentado detalhes sobre o
Escola Técnica Mesquita referente ao exercício contábil de 2012. Ambas orçamento previsto para todo o ano de 2013.

Consultas no Deptº Médico com coparticipação
A direção do Sindicato dos Metalúrgicos estuda adotar a partir
de dezembro a chamada coparticipação nas consultas médicas e odontológicas feitas na sede. O orçamento apertado da entidade e o aumento dos elevados custos do setor, principalmente com recursos humanos
(médicos e dentistas) e com equipamentos necessários para um bom e
qualificado atendimento, está forçando a entidade a cobrar dos usuários
INFORME ECONÔMICO
TRABALHADOR ASSALARIADO / INSS
Contribuição (R$)
Alíquota
- Até R$ 1.247,70
8%
- De R$ 1.247,71 até R$ 2.079,50
9%
- De R$ 2.079,51 até R$ 4.159,00
11%
PISO METALÚRGICO - MAI/2013
- Piso admissional:
R$ 3,81 por hora
- Piso após 90 dias
R$ 4,08 por hora
- Aprendiz Cotista do Senai:
R$ 3,09 por hora
PISO REPARAÇÃO DE VEÍCULOSMAI/2013

- Piso:
- Aprendiz e borracheiro:

R$ 4,10 por hora
R$ 3,66 por hora

PISO MÁQUINAS AGRÍCOLAS - MAI/2013
- Piso:
R$ 4,17 por hora
- Aprendiz do Senai:
R$ 3,40 por hora
SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL
- R$ 678,00 por mês
PISO REGIONAL - RS
- De R$ 770,00 a R$ 837,40 por mês
SALÁRIO FAMÍLIA
- Até R$ 646,55:
- De R$ 646,55 a R$ 971,78:
- Acima de R$ 971,78:

R$ 33,16 por filho
R$ 23,36 por filho
Não tem direito

IMPOSTO DE RENDA - Tabela para 2013
Base de Cálculo
Alíquota Parcela a deduzir:
Até R$ 1.710,78
Isento
R$ 1.710,79 até R$ 2.563,91 7,5%
R$ 128,31
R$ 2.563,92 até R$ 3.418,59 15%
R$ 320,60
R$ 3.418,60 até R$ 4.271,59 22,5%
R$ 577,00
Acima de R$ 4.271,59
27,5%
R$ 790,58
Deduções: R$ 171,97 por dependente.

AUXÍLIO-CRECHE
Reembolso de R$ 191,59 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.

Folha Metalúrgica
Jornal do Sindicato
dos Metalúrgicos
de Porto Alegre

uma pequena taxa no momento das consultas. “A arrecadação possibilitaria
manter e até ampliar a assistência médica e odontológica no sindicato, manter a qualidade no atendimento principalmente para os aposentados e os trabalhadores e trabalhadoras que não têm convenio médicos nas empresas”,
explica do diretor de Saúde, Marcelo Jurandir.

Associação dos aposentados comemora aniversário
A Associação dos
Aposentados Metalúrgicos
de Porto Alegre promoveu
no sábado, 28 de setembro,
uma festa para comemorar
os 35 anos de fundação da
entidade. O evento foi realizado na Churrascaria Gar-

cias e reuniu, além da direção e associados, dirigentes
do nosso sindicato. Na ocasião, a associação homenageou algumas pessoas
consideradas fundamentais
para a história da entidade.

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS EM NÍVEL PÓS-MÉDIO PARA 2014

As Matrículas para os Cursos Técnicos em Nível Pós-Médio estarão abertas a partir de 21 de outubro, na
Secretaria da Escola Técnica Mesquita: Av. do Forte, 77, em Porto Alegre – Fone 3022.3383 – Por ordem de
chegada.
Curso
Duração
Pré-requisitos
Turno oferecido
Técnico em Mecânica
4 módulos
Médio concluído ou cursando Noite, das 19h às 22h35min
semestrais
a partir do segundo ano
Técnico em Automação
4 Módulos
Médio concluído ou cursando Noite, das 19h às 22h35min
Industrial
semestrais
a partir do segundo ano
Técnico em Eletrônica
4 Módulos
Médio concluído ou cursando Noite, das 19h às 22h35min
semestrais
a partir do segundo ano
Técnico em Informática
3 Módulos
Médio concluído ou cursando Noite, das 19h às 22h35min
semestrais
a partir do segundo ano
Soldador MIG/MAG
180 horas
Noções de Solda
Noite, das 19h às 22h30min
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