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.

- DEZEMBRO / 2014 -

Aberta a temporada das piscinas do STIMMMESL

A

tividade também marcou a inauguração da academia. Mesmo
com a chuva na noite de sexta-feira, que baixou a temperatura, o sábado, 22, foi de aproveitar as piscinas e conhecer a academia
do Sindicato dos Metalúrgicos de São Leopoldo e Região. Desde as
10h, dirigentes e sócios aproveitaram as dependências da entidade,
junto com seus familiares.
Academia - Em parceria com a TITAN Academia,
o Sindicato disponibiliza mais um espaço de bem estar
para a família metalúrgica, sócios (as) e dependentes
com valores diferenciados. Os horários de funcionamento serão de segunda a sexta, das 6h30min às 12h
e das 13h30min às 22h, as inscrições podem ser feitas
no local, nos horários de funcionamento.
Para fazer a inscrição é necessário apresentar a carteirinha de sócio e o último contra cheque. O valor da

mensalidade para sócio e dependente é de R$ 50,00,
para não sócio é de R$ 75,00.
Piscinas - Atenção para os horários de funcionamento das piscinas. Durante o horário de verão, das
10h às 20h, após o término do horário de verão até
às 19h. Lembramos que o uso é para os associados e
dependentes, através da apresentação da carteirinha
de sócio de uso exclusivo das piscinas.
Os associados que ainda não possuem a carteirinha de uso das piscinas, devem encaminhar a confecção a partir do dia 23 de novembro, diretamente na
área das piscinas do Sindicato. É necessário uma foto
3x4 do sócio e de cada dependente.
A taxa de temporada das piscinas, para quem não
contribuiu com o desconto assistencial é de R$ 50,00.
Quem fez a contribuição assistencial está isento da
taxa. Acompanhantes de sócio o valor da diária é de
R$ 10,00 nos sábados e domingos e de R$ 7,00 de
terça à sexta-feira.

Vitória atráves da luta
Os trabalhadores
(as) da Berlinerluft
terão reajuste no
vale alimentação de
7,75% a partir de janeiro de 2015. Esta
conquista demonstra
que a luta é necessária para avançar nas
reivindicações. Através da mobilização, o sindicato e os trabalhadores
da Berlinerluft conseguiram garantir o reajuste e
uma política de negociação anual para tratar da
correção de valores.
Os companheiros estão
de parabéns pelo empenho
em buscar o melhor para o
seu dia a dia, o benefício
vem de encontro com a

As crianças lotaram as piscinas e se divertiram nos brinquedos infláveis como camas elásticas, tobogã, piscina de bolinha. Também foi
servido lanche (cachorro quente e suco), além de algodão doce. A
atividade encerrou no final da tarde.
Lembramos que nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro, as piscinas abrem às 13h30.

necessidade dos trabalhadores, pois repõem as perdas ocasionada pelo índice inflacionário durante o
ano na correção dos itens,
usados para fazer a alimentação e que são repassados aos consumidores.
Só a mobilização traz
conquistas. É assim que
avançamos em busca de
uma vida mais digna e
mais fraterna.

Recesso do final de ano
Nesta época de festas e férias coletivas, diminui o volume de atendimentos no
Sindicato e subsede, principalmente na última semana do ano. Por isso, manter toda
estrutura funcionando para atender pouquíssimas pessoas torna-se um mal negócio
para quem ajuda manter a entidade, como é o caso dos associados. Por isso, a direção toma como medida fazer o “recesso de final ano”, período em que devemos
fazer uma retrospectiva, avaliando o que passou e planejar o ano seguinte.
O recesso na sede do Sindicato, em São Leopoldo e na subsede em Campo
Bom inicia no dia 24/12, quarta - feira e vai até 04/01, domingo. O atendimento volta à normalidade a partir da segunda-feira, 05 de janeiro.
As piscinas não abrirão nos dias 24 e 31 de dezembro. Nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro, as piscinas estarão abertas a partir das 13h30.

Boas
Festas!
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Organização no local de trabalho é foco de
intercâmbio de metalúrgicos gaúchos
Dirigentes sindicais metalúrgicos de várias cidades do Rio Grande
do Sul estiveram em Sorocaba na quinta-feira, 27, para conhecer o
modelo de organização sindical da categoria, que tem como base de
atuação os comitês sindicais de empresa (CSE). O companheiro Sérgio Luís Barth, da Taurus Polimetal, acompanhou esta delegação, representando os trabalhadores (as) da nossa base e o nosso sindicato.
Em reunião com a direção do sindicato de Sorocaba, os dirigentes gaúchos ouviram explicações e fizeram perguntas sobre o sistema
eleitoral que legitima os CSEs, sobre a rotina de atuação dos membros
dos comitês e sobre as pautas de reivindicações que os sindicalistas
locais costumam tratar com as empresas.
Ainda no dia 27, os metalúrgicos do Rio Grande do Sul também
visitaram a empresa Flextronics, onde conversaram com a direção da
fábrica e com um membro do comitê sindical na empresa, Valdecir
Silva. O assunto foi a forma de diálogo entre a Flex e o representante
interno dos trabalhadores.
Acompanhados de membros da executiva do SMetal e diretores
da empresa, os dirigentes gaúchos também conheceram as células de
produção de computadores, impressoras e leitoras de cartão da Flex.

Nas células visitadas, os funcionários da Flex produzem para as marcas Hewlett Packard (HP) e da Cielo.
Antes de vir a Sorocaba, os metalúrgicos gaúchos estiveram no
sindicato da categoria no ABC.
As visitas foram promovidas pela Federação dos Metalúrgicos do
Rio Grande do Sul, filiada à CUT; e pela Confederação Nacional dos
Metalúrgicos da CUT (CNM).

Geração de empregos é marca do governo Dilma
No período de janeiro de 2011 a maio de 2014
houve um crescimento de 11,47%
Ao se aproximar do final do seu primeiro
mandato, a presidenta Dilma Rousseff mostra
que um dos sucessos do seu governo é a geração de empregos. Dados do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (Caged), do
Ministério do Trabalho divulgados na última
semana de novembro revelam que em quase
quatro anos de mandato o governo Dilma gerou 5.052.710 empregos formais. A comparação com os oito anos do governo neoliberal
de FHC (1999-2002), que criou 5.016.672
empregos, é inevitável porque confirma a supremacia do governo da presidenta Dilma e
aliados nesse quesito.
Os governos Lula-Dilma inverteram a lógica do neoliberalismo e esse diferencial é
verificado na geração de empregos. “Enquanto nos oito anos do governo PSDB/DEM os
brasileiros foram submetidos a uma sistemática política de arrocho salarial e desemprego, a partir de Lula e com a continuidade do
governo Dilma a realidade mudou.
A somatória dos oito
anos do governo Lula
com os quatro da presidenta Dilma, resultaram em 20 milhões de
empregos formais gerados no País. Enquanto
o governo Lula, em oito
anos criou 14.725.039
empregos, com uma
média de 1,8 milhão de

postos de trabalho por ano, FHC no seu governo gerou uma média de 627 mil/ano.
Ainda, segundo os dados do Caged (que
registra a média de empregos gerados mensalmente no Brasil), no período de janeiro de
2011 a maio de 2014 houve um crescimento de 11, 47%. O que representa uma média
mensal de geração de 123.237 postos de trabalho com carteira assinada.
Segundo o Ministério do Trabalho, a geração de mais de cinco milhões de empregos no
Governo Dilma apontados pelo Caged resulta
da expansão de vários setores de atividades
econômicas do País.
Entre eles, destacam-se os setores de
Serviços (+2.554.078 postos), Comércio (+1.140.983 postos), Construção Civil
(+580.023 postos) e da Indústria de Transformação com saldo positivo de 510.544 postos
criados.
“Nós atingimos cinco milhões de empregos no atual governo
e vamos continuar gerando novos postos de
trabalho. Mantivemos
uma ótima média mensal de 123 mil empregos. Mesmo com a falta
de empregos no mundo,
o Brasil continua sua
trajetória positiva de
geração de postos de
trabalho”, ressaltou o
ministro, Manoel Dias.

Marcha em Defesa
da Democracia e pela
Reforma Política

Os diretores do Sindicato dos Metalúrgicos
participaram da Marcha em Defesa da Democracia e pela Reforma Política, que levou 1.500 manifestantes de diversas regiões do Rio Grande do
Sul às ruas do centro de Porto, no final da tarde
de quinta-feira, 04.
A atividade iniciou no Largo Glênio Peres, em
frente ao Mercado Público, e partiu em direção
ao Largo Zumbi dos Palmares, no bairro Cidade
Baixa. Desde a concentração e durante o trajeto,
que percorreu a avenida Borges de Medeiros, os
integrantes do Bloco da Diversidade animaram a
Marcha com músicas e gritos de guerra.
A Marcha defendia o fortalecimento da democracia, pelo combate a corrupção a partir de uma
lógica de justiça e a reforma política.
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DENÚNCIA
TAURUS CBC na contramão:
grupo cresce e trabalhadores não
Novamente a redução dos custos recaem sobre os trabalhadores(as)
do Grupo, que alegando dificuldades, deixa milhares de famílias frustradas. Com a visão equivocada, de não incentivar e premiar trabalhadores e seus filhos com seus presentes de Natal e brindes tradicionais
de final de Ano.
A decepção dos trabalhadores, faz com que percam a motivação
em trabalhar na Taurus, empresa multinacional. Além dessa postura
também decepcionar estagiários e temporários, que já são muitos, não
oferecendo nada para incentivar seu empenho.

Atitude irracional na EAUX

Na em presa EAUX EQUIPAMENTOS E SITEMAS AMBIENTAIS o clima esquentou após a atitude tomada por um encarregado ao
ofender e humilhar um trabalhador.
O Sindicato tão logo teve o conhecimento desta situação procurou
os trabalhadores para ouvi-los e tomar as providências necessárias. No
mesmo instante já chamou a empresa
para tratar o assunto, onde foi cobra-

do da direção da empresa o imediato
solucionamento do problema. O encarregado foi afastado das atividades
até resolver o impasse.
A empresa comprometeu-se em
evitar que esse tipo de postura volte a
acontecer e vai encaminhar esse líder
para que tenha um acompanhamento médico ou psicológico, pois não é
este formato de liderança que a empresa quer.

INFORME JURÍDICO

Assessoria jurídica destaca as principais lutas de 2014
O ano de 2014 chega ao fim e o Jurídico juntamente com o Sindicato co- audiências, recursos interpostos pela empresa
memora mais um período de muitas lutas e conquistas nas demandas judiciais ou cálculos. Destacamos a importância de que
movidas pelo Sindicato em favor da categoria.
o trabalhador procure o Sindicato e seus diretores denunciando o atraso nos depósitos de
- Logo no início de 2014, após 03 anos de batalha judicial, obtivemos êxi- FGTS por parte da empresa contratante, pois
to no processo nº 0000520-38.2011.5.04.0292, relativo ao adicional de insa- somente assim a entidade juntamente com o
lubridade no Setor de Usinagem da empresa INPEL, sendo que o Sindicato departamento Jurídico poderá ingressar com
juntamente com o Jurídico efetuou nos meses de março, abril e maio os paga- ação judicial representando os trabalhadores.
mentos dos valores aos trabalhadores que constavam na lista apresentada pela Salientamos que a ação é interposta pelo Sinempresa. E ainda, continuamos com os processos buscando o pagamento do dicato que atua como substituto processual,
adicional de insalubridade no setor da Forjaria, Pintura, Manutenção Mecâni- buscando os direitos dos depósitos de FGTS
ca e Eletro-eletrônica, onde buscamos também o pagamento do adicional de para todos os trabalhadores ativos na empresa inadimplente.
periculosidade.
- Em relação ao Grupo Sudmetal, que está em Recuperação Judicial, o Sin- No processo contra a empresa Artestampo Indústria Metalúrgica Ltda., dicato juntamente com o departamento Jurídico estão sempre atualizados nos
também obtivemos vitória em relação aos feriados que cai em sábado já com- andamentos processuais do processo que tramita na Vara Cível de Gravataí/RS,
pensados na semana, estes devem ser pago como horas trabalhadas, também sendo que todos os reclamantes que optaram por ingressar com as ações indivifora pago pelo Sindicato através do setor Jurídico aos trabalhadores no mês duais com o Jurídico do Sindicato, buscando o pagamento das verbas rescisóde agosto/2014. Destacamos que esta importante vitória serve como prece- rias e demais pedidos, já foram habilitados perante o Administrador Judicial.
dente jurídico, para buscarmos este direito em diversas empresas que não
cumprem com o pagamento destas horas do sábado feriado, já compensadas
Enfim, foram muitas movimentações e lutas feitas pelo Sindicato juntamente
pelos trabalhadores na semana.
com o Jurídico, demonstrando que estamos unidos e comprometidos com os
- O Sindicato permanece atuado firmemente na fiscalização contra as empre- trabalhadores na defesa pelos seus direitos, tanto nos processos coletivos quanto
sas que não estão depositando corretamente o FGTS de seus trabalhadores. Já individuais, os quais também tiveram inúmeras vitórias, envolvendo diversos
obtivemos diversas vitórias em processos judiciais, os quais estão aguardando pedidos ao longo deste ano.
Destacamos que o Jurídico do Sindicato conta ainda com equipe especializada em DIREITO PREVIDENCIÁRIO, comprometida com o trabalhador também nas 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.

Procure seus direitos, com quem está comprometido com os direitos do trabalhador!!!

Atenção aos plantões de atendimento no final do ano

Informamos que não haverá atendimento Jurídico na sede do Sindicato no período de 17 de
dezembro de 2014 até 19 de janeiro de 2015, devido ao recesso do Judiciário.
Os plantões de terça-feira e quinta-feira à tarde na sede do sindicato em São Leopoldo recomeçarão a partir de 20 de janeiro de 2015.
Os plantões na sub-sede em Campo Bom recomeçarão a partir de 16 de janeiro de 2015 e,
assim sucessivamente, de 15 em 15 dias.

Informamos ainda que na sede do escritório,
situado na Rua 1º de Março, nº 113, sala 101,
centro de São Leopoldo/RS, estaremos atendendo em regime de plantão, a partir do dia 05 de
janeiro de 2015, retomando os atendimentos normalmente e diários a partir do dia 19 de janeiro
de 2015 (segunda-feira).
Em caso de dúvidas, favor entrar em contato diretamente com o escritório pelos telefones:
(51) 3589-5507 ou (51) 3591-4640.

Por fim, desejamos a toda a categoria que
2015 seja um ano ainda melhor, com mais
união, lutas e defesa pelos direitos dos
trabalhadores, pois unidos, podemos ter
resultados positivos e preservar direitos
como os que já obtivemos vitórias!!!
A equipe do escritório YOUNG,DIAS,
LAUXEN & LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS deseja a todos um Feliz Natal e
um Ano Novo repleto de saúde, alegrias,
sucesso e que nos próximos anos,
estejamos ainda mais unidos nas lutas
pelos direitos dos trabalhadores!!!
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Vitória dos trabalhadores: aprovado
reajuste de 16% para o Piso Regional
Com 41 votos favoráveis e nenhum contrário, a Assembleia Legislativa aprovou, na sessão da tarde desta
terça-feira, 02, o Projeto de Lei 222/2014, do governo do
Estado, que reajusta em 16% o Piso Regional. Aproximadamente 1,2 milhões de trabalhadores gaúchos são beneficiados pelo Piso, que passará a vigorar, a partir de 1º de
fevereiro, com valores entre R$ 1.006,88 a R$ 1.276,00.
O presidente da CUT-RS, Claudir Nespolo, comemorou a aprovação do índice e lembrou as dificuldades
durante a campanha. “Tivemos que transpor ameaças
e chantagens de inconstitucionalidade do PL, como defendia o setor empresarial. Argumentavam
que não poderia ser votado por ser ano eleitoral, o que não é verdade. O que não é permitido, seria a
criação de um piso e não o reajuste”, explicou.
Com o percentual de 16%, o salário mínimo regional passa a ter uma diferença de 28% em relação ao salário mínimo nacional e de acordo com Nespolo, esse é o teto: “a partir de agora nossa
responsabilidade é manter esse teto. Então, é fundamental começarmos a luta por uma política permanente de valoração para que o Piso Regional não seja inferior ao salário nacional.”
“Quanto maior o poder de compra dos trabalhadores, mais forte a economia e a geração
de emprego. A valorização do piso regional
é um poderoso instrumento de democratização da renda, desenvolvimento e melhoria
da qualidade de vida dos trabalhadores gaúchos”, defende ele.
Confira como ficaram as faixas:
I – R$ 1.006,88 - II – R$ 1.030,06
III – R$ 1.053,42 - IV –R$ 1.095,02
V – R$ 1.276,00

Os diretores do Sindicato acompanharam a votação

Eletrônica Eletricidade

Curso está com
inscrições abertas

O sindicato esta promovendo o tradicional
curso de eletrônica e
eletricidade,
fundamental para quem busca melhor formação e
qualificação profissional.

As aulas são teóricas e práticas, iniciam em
março de 2015, tem duração de oito meses e os
formandos recebem certificado de capacitação
no final do curso. As apostilas já incluídas no
valor da mensalidade
Período de inscrição: 05/01/15 a 06/03/15,
das 9h às 12h e das 13h às 18h, aqui no sindicato. Quem desejar fazer a inscrição antecipada pode agendar pelo telefone (51) 97589325.
Mensalidade
Eletricidade: 8 x R$ 72,00 para não-sócio
e 8 x R$ 50,00 para sócio (8 meses de aula)
Eletrônica: 8 x R$ 65,00 para não-sócio e 8
x R$ 50,00 para sócio (8 meses de aula)
À disposição no sindicato boletim com as
informações ou pelo fone: (51) 9758.9325

Hora da decisão no campeonato
de futsal 2014 do Sindicato
Chegou a hora da grande decisão, peque a bandeira da sua equipe e convide seus amigos para
participar e curtir as partidas que vão definir os grandes campeões deste ano, traga a sua família
e venha festejar neste momento de descontração a diversão da grande família metalúrgica
Estamos na reta final do campeonato de futsal 2014, organizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Leopoldo e região. O campeonato é dividido em duas categorias:
livre e veteranos.
As partidas decisivas, que consagrarão o campeão, vice,

terceiro e quarto colocados da força livre, e campeão e vice
da categoria veteranos serão na sexta-feira, dia 19 de dezembro, a partir das 19h30. Os jogos acontecem no ginásio
Bigornão, localizado junto a sede do sindicato.
Compareça e torça pela equipe de sua preferência!

Não fique só, fique sócio! Faça parte desta luta!
Quanto mais associados o sindicato tiver, mais condições financeiras terá
para investir na campanha salarial e mais força política, mais respaldo ele vai ter
na mesa de negociação. Mais condições ele terá de retornar o investimento na luta
e na assistência por meio dos convênios e de uma estrutura voltada a atender o

maior número possível de associados e dependentes.
Portanto, sendo sócio você só tem a ganhar! Ajude o sindicato ajudar você!
Se você ainda não é sócio, associe-se! Se você já é, ajude o sindicato a conquistar
mais associados!

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Lepoldo e Região
Av. David Canabarro, 106, Morro do Espelho, São Leopoldo/RS - Fone/FAX (51) 3592-8169 / 3590-2045

www.metalsaoleo.org.br

Sindimetal são leopoldo
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