Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de São Leopoldo e Região
METALÚRGICOS CONSTRUINDO UMA NOVA SOCIEDADE
Missão do sindicato: defender, representar e organizar os trabalhadores e trabalhadoras da nossa categoria, disputando a hegemonia na sociedade por meio de um sindicato atuante e fortalecendo a nossa consciência de classe.

- JUNHO / 2014 CAMPANHA SALARIAL 2014

Assembleia geral para
aprovação de pauta
Participe e ajude a construir!

Quando: Dia 26 de junho, quinta-feira, na sede do sindicato
Primeira chamada às 18h - Segunda chamada às 18h30

C

onvidamos e convocamos todos os integrantes da categoria
para participar da ASSEMBLEIA GERAL, no dia 26 de
junho, às 18 horas em primeira chamada, e às 18h30 em segunda e
última chamada, onde iremos debater e aprovar a pauta de reivindicações da campanha salarial deste ano.
É hora de dar o pontapé inicial em nossa campanha salarial, en-

tão vamos nos unir e organizarmos, é hora da mobilização entre junto
neste jogo, para conquistar um aumento digno e melhores condições
de trabalho.
Só a luta traz conquistas não fique fora deste contexto e ajude o
sindicato nas mobilizações, só assim vamos arrancar um bom aumento
real que reponha nossas perdas salariais ocorridas durante o ano.
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Região e emprego
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Dilma inaugura fábrica de
semicondutores em São Leopoldo

Diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de São Leopoldo participaram da cerimônia que reuniu dezenas de autoridades
A presidenta Dilma Rousseff e o governador do Estado, Tarso Genro inauguraram a fábrica da HT Micron, em São Leopoldo, no dia 07 de junho.
“Nós sabemos que para ter um projeto de inovação consistente é necessário que
haja esta relação (de parceria) entre empresas privadas, geradores de tecnologia – muitas vezes internacionais – institutos tecno-

lógicos e científicos de universidades
e todos os incentivos que é possível
se construir através de políticas de
governo”, afirmou a presidenta durante discurso na inauguração.
Saiba mais
A empresa instalada dentro do
campus da Unisinos é uma parceria
da coreana Hana Micron e o grupo
gaúcho Parit, que controla a
Teikon e a Altus.
A HT Micron opera
desde 2009 e a partir de 2014
passou a produzir nas novas instalações.
A fábrica de chips e semicondutores é
considerada a maior da América Latina.
Atualmente, 340 funcionários trabalho
em três turnos na unidade. A ideia é chegar a 800 empregos formais nos próximos
cinco anos.
A empresa surgiu a partir do progra-

ma do governo federal de Apoio e Desenvolvimento da Indústria de Semicondutores (Padis), que pretende fabricar no país
componentes para computadores, tablets,
pen drives, smartphones e ultrabooks. Com
o Padis, as empresas recebem uma série de
incentivos e desoneração de impostos para
fabricantes que tragam tecnologias para o
Brasil.

Presidente do STIMMMESL, Jorge Edemar Corrêa com a presidenta Dilma e o governador Tarso Genro

Saldo positivo no mercado de
trabalho no Vale do Sinos
O mercado formal de trabalho no Brasil em abril deste ano apresenta saldo positivo com a geração de 105.384 novos vínculos de
trabalho. O mesmo ocorreu no estado do Rio Grande do Sul (RS),
saldo positivo de 8.589 postos de trabalho, que representa 8% das
admissões no país. A Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA)
registra saldo positivo na geração de emprego, com 5.169 novos postos de trabalho com carteira assinada.
Os catorze municípios que compõem o COREDE Vale do Rio
dos Sinos, regionalização que o Observatório da Realidade e das Políticas Públicas do Vale do Rio dos Sinos – ObservaSinos pesquisa,
compõem a RMPA. O mercado formal de trabalho na região do Sinos
no mês de abril deste ano registrou saldo positivo de 596 postos de
trabalho, representando 6,9% do saldo positivo da Região Metropolitana de Porto Alegre e 0,5% do estado. Neste mesmo período,
foram desligados 18.718 trabalhadores das suas ocupações na região
do Vale do Sinos, sendo 57% homens e 53% mulheres.
Nos municípios de Araricá, Dois Irmãos, Esteio, Nova Hartz,
São Leopoldo e Sapucaia do Sul, o saldo foi negativo no mês de abril,
totalizando 417 vínculos a menos nesses municípios.
Porém, no período de janeiro até abril deste ano o mercado folmal de trabalho na região do Vale do Sinos registra saldo positivo,
ou seja, o número de admitidos é maior que o de desligados. O saldo

do quadrimestre é de 9.036 novos vínculos de trabalho, 46% destes
vínculos ocorreram nas Indústrias de Transformação, conforme tabela acima.
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Dirigente sindical ganha
processo contra Gerdau no STF
O dirigente sindical do Sindicato dos Metalúrgicos de São Leopoldo, Valmir Lodi “Sabugo”, obteve decisão favorável no seu processo contra a Gerdau. O trabalhador, que sofre de perda auditiva
devido ao trabalho com altos níveis de ruído na empresa, ganhou ação
judicial para ser indenizado pela redução da audição.
A empresa recorreu até a última instância possível, o Supremo
Tribunal Federal, mas teve os seus recursos negados por todos os tribunais (TRT em Porto Alegre, TST e STF em Brasília).
A decisão, que é definitiva, condenou a Gerdau a pagar uma

pensão mensal vitalícia ao trabalhador.
Esta vitória serve de incentivo para os trabalhadores buscarem informações com o departamento jurídico do Sindicato sobre os
seus direitos para garantir que não sejam prejudicados, especialmente
quando ficam doentes ou sofrem acidente de trabalho.

Alertamos da importância de não demorar para se
orientar sobre o seu caso, pois pode acontecer de perder
o prazo para ajuizar este tipo de processo.

JURÍDICO INFORMA

APOSENTADORIA ESPECIAL – quem tem direito?
A aposentadoria especial continua em vigor
e dá direito ao trabalhador de se aposentar após
25 anos de trabalho exercido em condições prejudiciais à sua saúde.
A aposentadoria especial é a mais vantajosa
para o segurado, pois além do trabalhador poder
se aposentar mais cedo, o seu benefício será integral, de 100%, do valor apurado pelo INSS, sem a
incidência do Fator Previdenciário, que é o grande
redutor do valor das aposentadorias.
Caso o trabalhador não possua todo o tempo
(25 anos) exercido em condições especiais, mesmo assim poderá se beneficiar, pois é possível a
conversão do tempo especial, trabalhado em condições especiais, em tempo comum, o que gerará
um acréscimo ao tempo de serviço.
Ou trabalhador poderá ganhar mais tempo de
serviço e, a consequência disso, ele vai sentir no
bolso, quando passar a receber a aposentadoria.
Hoje, quanto mais idade, mais tempo de serviço,

maior será o valor da aposentadoria.
Procure seus direitos, com quem está comprometido com os direitos do trabalhador. Atendimento ao trabalhador, aposentado, pensionista,
idosos e familiares
O Sindicato conta com uma equipe jurídica
comprometida com o trabalhador, especializada
em questões relacionadas com o INSS (encaminhamento de aposentadorias comum e especial,
aposentadoria por idade, revisões de aposentadorias e benefícios, pensões, auxílio doença, auxílio
doença acidentário, auxílio acidente...) no INSS e
judicial.
Realiza esclarecimentos, contagem de tempo
de serviço, análise dos documentos para aposentadoria comum, especial ou com reconhecimento
de tempo rural e pedidos no INSS.
Atendimento JURÍDICO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO, no Sindicato:
Segunda a sexta-feira, das 9h às 12h, terças-feiras, a partir das 17h, quintas-feiras, a
partir das 17h;
Diariamente no escritório: Rua 1º de Março, 113, Salas 101 e 401 , centro – São Leopoldo.
Fone: 3591-4640 / 3589-5507 - e-mail: Young@young.adv.br e www.young.adv.br

SAÚDE

Atenção: Lembramos aos usuários da
Saúde a importância do teste de Glicemia que
está a disposição para associados e dependentes. Através do teste é possível detectar preventivamente outras doenças.
Em quanto temos saúde, não nos preocupamos o quanto é valioso estar saudável.
Por isso, faça exames de rotina.
O setor de saúde do Sindicato está à disposição para estes fins, todas
as manhãs de segunda à sexta-feira no setor de enfermagem. Verificando,
acompanhando e encaminhando a outros profissionais se for necessário.
Telefone: (51) 3566.0318

Crise na SudMetal:
sem previsão para acabar

Devido a grave crise que grupo SudMetal vem enfrentando, as atividades da empresa seguem suspensas desde 30 de maio, por um período em
torno de 60 dias. Os trabalhadores não estão recebendo seus salários.
Em reunião no começo deste mês, a empresa informou que o grupo
econômico vai manter 285 trabalhadores, vinculado ao RJ, entre eles estão
os cipeiros, diretores sindicais e afastados (INSS).
A empresa deu o terreno como garantia, porém nem assim cobre a dívida em ativos trabalhista que a SudMetal tem. Os trabalhadores que foram
desligados contam com a assessoria do Sindicato para a liberação do FGTS e
seguro desemprego. Nossa entidade continuará acompanhando e orientando
os trabalhadores que são os maiores prejudicados com a crise na SudMetal.
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Setores incluídos na política industrial gaúcha cresceram
Segmentos participantes acumularam alta de 19,6% em três anos

Os 23 setores incluídos na Política Industrial do Rio Grande do Sul acumularam crescimento de 19,6% entre 2011 e 2013, tendo média de expansão anual de 6,1%. Os resultados,
amparados pelo recém-criado Índice de Vendas
da Indústria (IVI), foram apresentados no dia 05
de junho, em solenidade no Palácio Piratini. Na
ocasião, foi feito um balanço de dois anos da ini-

ciativa e foram firmados acordos com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (Mdic).
“A economia do Rio Grande do Sul está
bombando, com crescimento a ritmo chinês”,
afirma Mauro Knijnik, secretário estadual de
Desenvolvimento e Promoção do Investimento.
O dirigente destaca que alguns segmentos inclu-

ídos na Política Industrial apresentaram resultados acima da média e possuem boas perspectivas.
Entre os destaques estão os investimentos nas indústrias oceânica e naval, que somam US$ 7,9
bilhões em encomendas para os próximos anos,
e a construção de parques eólicos. Até 2018, o
Estado deve contar com 68 novas estruturas de
captação da energia vinda dos ventos.

Fonte: Jornal do Comércio
TABELA DA COPA 2014
CONFIRA
A TABELA DOS JOGOS DA COPA
FASE
DE GRUPOS

GRUPO A

GRUPO E

12.jun 17h

Brasil

x

Croácia

São Paulo

13.jun 13h

México

x

Camarões

Natal

16h

Brasil

x

México

Fortaleza

18.jun 19h

Camarões

x

Croácia

Manaus

23.jun 17h

Camarões

x

Brasil

Brasília

23.jun 17h

Croácia

x

México

Recife*

13.jun 16h

Espanha

x

Holanda

Salvador

13.jun 19h

Chile

x

Austrália

Cuiabá

18.jun 13h

Austrália

x

Holanda

Porto Alegre

18.jun 16h

Espanha

x

Chile

Rio de Janeiro

23.jun 13h

Austrália

x

Espanha

Curitiba

23.jun 13h

Holanda

x

Chile

São Paulo

14.jun 13h

Colômbia

x

Grécia

Belo Horizonte

14.jun 22h

&RVWDGR0DUŊP

x

Japão

Recife

19.jun

13h

Colômbia

x

&RVWDGR0DUŊP

Brasília

&RVWDGR0DUŊP 19.jun

19h

Japão

x

Grécia

Natal

24.jun 17h

Japão

x

Colômbia

Cuiabá

24.jun 17h

Grécia

x

&RVWDGR0DUŊP

Fortaleza

14.jun 16h

Uruguai

x

Costa Rica

Fortaleza

14.jun 19h

Inglaterra

x

Itália

Manaus

16h

Uruguai

x

Inglaterra

São Paulo

20.jun 13h

Itália

x

Costa Rica

Recife

24.jun 13h

Itália

x

Uruguai

Natal

24.jun 13h

Costa Rica

x

Inglaterra

Belo Horizonte

Brasil
Croácia
México
Camarões

17.jun

GRUPO B
Espanha
Holanda
Chile
Austrália

GRUPO C
Colômbia
Grécia

Japão

GRUPO D
Uruguai
Costa Rica
Inglaterra
Itália

19.jun
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Suíça
Equador
França
Honduras

15.jun 13h

Suíça

x

Equador

Brasília

15.jun 16h

França

x

Honduras

Porto Alegre

20.jun 16h

Suíça

x

França

Salvador

20.jun 19h

Honduras

x

Equador

Curitiba

25.jun 17h

Honduras

x

Suíça

Manaus

25.jun 17h

Equador

x

França

Rio de Janeiro

15.jun 19h

Argentina

x

Bósnia

Rio de Janeiro

16.jun 16h

Irã

x

Nigéria

Curitiba

21.jun 13h

Argentina

x

Irã

Belo Horizonte

21.jun 19h

Nigéria

x

Bósnia

Cuiabá

25.jun 13h

Nigéria

x

Argentina

Porto Alegre

25.jun 13h

Bósnia

x

Irã

Salvador

16.jun 13h

Alemanha

x

Portugal

Salvador

16.jun 19h

Gana

x

Estados Unidos

Natal

21.jun 16h

Alemanha

x

Gana

Fortaleza

22.jun 19h

Estados Unidos

x

Portugal

Manaus

26.jun 13h

Estados Unidos

x

Alemanha

Recife

26.jun 13h

Portugal

x

Gana

Brasília

17.jun

13h

Bélgica

x

Argélia

Belo Horizonte

17.jun

19h

Rússia

x

Coreia do Sul

Cuiabá

22.jun 13h

Bélgica

x

Rússia

Rio de Janeiro

22.jun 16h

Coreia do Sul

x

Argélia

Porto Alegre

26.jun 17h

Coreia do Sul

x

Bélgica

São Paulo

26.jun 17h

Argélia

x

Rússia

Curitiba

GRUPO F
Argentina
Bósnia
Irã
Nigéria

GRUPO G
Alemanha
Portugal
Gana
Estados Unidos

GRUPO H
Bélgica
Argélia
Rússia
Coreia do Sul

