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Cuidado! Você pode ser terceirizado!

Conheça os ladrões de direitos

Renato 
Molling (PP) 

A classe trabalhadora está sofrendo o maior ataque da história, com 
a aprovação no Congresso Nacional, no dia 22 de abril - por 230 

votos a favor e 203 contrários, do PL 4330/04  que regulamenta a terceiriza-
ção para todos os serviços às empresas. Há anos a CUT vem lutando contra 
esse projeto por ele representar a precarização, retirada de direitos. Diversos 
setores da sociedade são contra o PL, como o Tribunal Superior do Trabalho 
que considera o projeto inconstitucional, tamanho o retrocesso que sinalisa. 

O Brasil tem cerca de 45 milhões de trabalhadores formais, dos quais 
mais de 12 milhões são terceirizados. Quando o projeto defende a regula-
mentação dos terceiros, não é para amparar os 12 milhões e sim para tornar 

possível que todos sejam terceirizados. “Terceirizar é alugar as pessoas”, 
afirmou o juiz do Trabalho, vice-presidente da Associação dos Magistra-
dos do Trabalho da IV Região (Amatra IV), Dr. Rodrigo Trindade de Sou-
za, num seminário sobre o tema. A maioria das ações trabalhistas que estão 
na justiça são contra as empresas terceirizadas. Outro dado alarmante é 
que dos 10 maiores grupos de trabalhadores em condições análogas à de 
escravos, resgatados entre 2010 e 2013, 90% eram terceirizados.

A luta continua, o projeto agora vai tramitar no Senado. A CUT-RS já 
está se reunindo com os senadores gaúchos para pressioná-los a votarem 
contra a terceirização na atividade fim.

Você sabia que os terceirizados ganham 24% a menos, tem uma jornada de trabalho com três horas a mais, 
são 80% dos acidentados no trabalho e de cada 5 mortes, quatro são com trabalhadores terceirizados?

Afonso 
Hamm (PP)

Afonso 
Motta (PDT)
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(PRB) 
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Esses foram os parlamentares gaúchos que votaram a favor da ter-
ceirização. São eles que estão apoiando o maior ataque aos di-
reitos trabalhistas da história. Se você votou em algum des-
ses deputados, converse com ele e cobre uma posição. Eles foram 
eleitos para representar o povo e não para roubar os nossos direitos!



No último período, marcado por ataques 
aos trabalhadores, a CUT-RS e seus sindicatos 
filiados à realizaram uma séria de atividades 
no Aeroporto Internacional Salgado Filho. 

Sempre nas terças-feiras, a partir das 5h, 

com o objetivo de pressionar os de-
putados gaúchos que embarcam para 
Brasília nos voos da manhã. 

Durante a vigília, os dirigentes sin-
dicais também buscam dialogar com 
a sociedade sobre as Medidas Provi-
sórias 664 e 665 que reduzem direi-
tos referentes ao seguro-desemprego, 
abono salarial (PIS-Pasep), auxílio-
doença, pensões, seguro-defeso, auxí-
lio-reclusão. A CUT defende a retira-
da das MPs.

Além disso, os  perigos que a terceiriza-
ção da atividade-fim representa para a classe 
trabalhadora sempre é um assunto muito de-
batido.

Representantes das mais diversas catego-
ria marcam presença nessas atividades, de-
monstrando a unidade da classe trabalhadora, 
panfleteando e esclarecendo as dúvidas das 
pessoas.
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DENÚNCIA

 Na GM Ar condicionado, as informações estão sendo distorcidas e 
os trabalhadores ligam para o Sindicato perguntando como ficou a ação 
movida pela nossa entidade contra a empresa para garantir a represen-
tação sindical, através do nosso departamento jurídico, onde saímos 
vencedores .

Portanto, desde o mês de abril quem representa os trabalhadores da 
GM Ar condicionado é o Sindicato dos Metalúrgicos de São Leopoldo 
e Região. Chamamos a direção da empresa e acertamos que as dife-
renças das horas extras tem que serem pagas imediatamente, inclusi-

ve retroativo a abril. Vejam como deve ser paga as horas 
extras de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho 
da nossa categoria na cláusula décima: as duas primeiras 
horas serão pagas com adicional de 50% e as demais a 
100%, inclusive domingos e feriados tudo 100% e todos 
os feriados que caírem em sábado tem que ser pago com 
adicional de 50%.

Ressaltamos que se os trabalhadores não estiverem ga-
nhando o piso da categoria, que é de R$1034,00, o Sindica-
to vai ingressar na Justiça para fazer valer o acordo. A GM 
cumpre ou vai ter mais ações na justiça contra a empresa. 

A empresa Reginato Metais Indústria e Comércio de Campo Bom, tém 
sido alvo de várias denúncias via telefone e site do Sindicato, feito pelos 
trabalhadores (as). 

O STIMMMESL fez contato com a empresa e agendou uma reunião 
para tratar dos problemas apontados, onde foi colocado as denúncias que 
recebemos. A empresa além de não pagar as horas de teste, fazia seleção 
de até uma semana ou meses o que não é legal segundo a Convenção Co-
letiva de Trabalho, na cláusula vigésima que regra os testes práticos: a re-
alização de testes práticos para admissão não poderão exceder a 1 (uma) 
jornada normal, de no máximo oito horas, tem que ser pago 
e a empresa precisa fornecer alimentação à pessoa em teste, 
gratuitamente. As horas extras tem que ser registradas e não 
pode ser por fora do cartão, tem que ser pago tudo conforme 
a Lei. 

Também falamos sobre a cobrança do vale transporte que 
a empresa não solicitava e agora começou a cobrar. A Regi-
nato ficou de rever e dar uma resposta para o Sindicato. 

Sobre as demais questões, a empresa negou tudo . O nosso 
Sindicato não vai tolerar qualquer tipo de sacanagem com os 
trabalhadores. Estamos de olho!

Reginato Metais GM Ar condicionado

A empresa faz cobranças da postura dos tra-
balhadores (as) em relação ao cumprimento de 
horários e tarefas. Só que não respeita os em-
pregados, dando piti no ambiente de trabalho, 
gritando e xingando todo mundo, como se fos-
sem crianças. Fica a dúvida, que moral tem um 
diretor para cobrar dos trabalhadores, se ele 
próprio não dá o exemplo.

O que esta diretoria tem que ter é postura de 

administrador e parar de aceitar fofoquinhas in-
ternas que não serve nem para a RCM, e muito 
menos aos trabalhadores, que querem e preci-
sam ter tranquilidade para realizar suas tarefas, 
sem ter alguém gritando e ofendendo-os.

Este diretor deveria é levantar a bunda da 
cadeira e buscar clientes que possam colocar 
serviço dentro da empresa e assim melhorar a 
situação da RCM e dos trabalhadores.

RCM Rebites Indústria e Comércio

Dirigentes do STIMMMESL participam 
de atos contra a retirada de direitos

Tradicional vigília no aeroporto serve para pressionar os parlamentares e dialogar com a sociedade

Lembramos que você, 
trabalhador metalúrgico
 pode fazer sua denúncia 

atráves do site do Sindicato 
ou por telefone.

Assédio Moral é crime! 
Denuncie!

Atenção trabalhador: Informamos que as campanhas salariais dos metalúrgicos do RS já iniciaram. Algumas bases 
já tem reuniões de negociação marcadas. Salientamos que a nossa data base é 1º de julho. Fiquem atentos, 

pois em breve estaremos convocando uma assembleia para aprovação de pauta da nossa campanha salarial!
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Entrará na  pauta de julgamento do Senado para votação, uma po-
lêmica mudança na forma como as aposentadorias de milhares de bra-
sileiros são calculadas. A proposta já passou pela Câmara dos Deputa-
dos, e se for aprovada, ainda pode ser vetada pela presidente.  

O projeto cria uma alternativa para o chamado “fator previdenci-
ário” – sistema de cálculo de aposentadorias aprovado em 1999 (na 
época do FHC) e que na maioria das vezes resulta em reduções nas 
aposentadorias de quem se aposenta com menos de 65 anos, no caso 
dos homens, e de 60 anos, no caso das mulheres.                

O que prevê a nova proposta?   Pela nova proposta – que vem 
sendo chamada de formula 85/95 – para se aposentar com o beneficio 
integral o contribuinte precisaria ter como soma de sua  idade e tempo 
de contribuição à Previdência Social um total de 85 anos, no caso das 
mulheres, e 95 anos, no caso dos homens. 

Sendo assim, uma mulher que começou a trabalhar com 25 anos, 
por exemplo, e somou 30 anos de contribuição, poderia se aposentar  
recebendo o valor integral do beneficio com 55 anos (55 anos de ida-
de + 30 de contribuição + 85).  

Da mesma forma, um homem que tenha começado a contribuir com 
25 anos pode se aposentar com 60 anos de idade, após 35 anos de con-
tribuição ( 60 anos de idade + 35 de contribuição = 95). 

A proposta não extingue o fator previdenciário.  As pessoas que 
não atingirem a formula 85/95 ainda podem se aposentar se tiverem 
alcançado um tempo de contribuição de 30 anos para mulheres e 35 
anos para homens.  Só que neste caso, o cálculo será feito com a inci-
dência do fator previdenciário. 

JURIDICO INFORMA 
Entenda as propostas para mudar 

o cálculo da aposentadoria

O Sindicato conta com departamento jurídico, que 
presta atendimento  ao Trabalhador, Aposentado, 

Pensionista,  Idosos e familiares   

Atendimento JURÍDICO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO, no 
Sindicato: 

todas as manhãs das 9h às 12h, e nas   TERÇAS-FEIRAS e QUINTAS-
FEIRAS, também das 13:30 às 18h. 

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 

A fórmula 85/95, aprovada no último dia 13 de maio, pela 
maioria dos deputados, no Congresso Federal, vai melhorar bas-
tante a vida dos futuros aposentados, na opinião da CUT. Pois 
vai diminuir o tempo para se aposentar e ainda vai aumentar o 
valor das aposentadorias.

Ao contrário do que muitos estão imaginando, as pessoas não 
terão de ter 85 anos ou 95 anos de vida para se aposentar. Nada 

disso.
A fórmula é simples. Os trabalhadores e trabalhadoras vão 

poder somar a idade e o tempo de contribuição à Previdência 
para se aposentar sem desconto.

Confira a explicação da nossa assessoria jurídica e uma tabe-
la demonstranto como fica a aposentadoria com a aplicação da 
nova fómula.

Proposta, elaborada em 2009 em conjunto pela CUT, centrais e governo Lula, é fruto 
de consenso e vai deixar o fator previdenciário para trás, beneficiando os trabalhadores

Entenda como a fórmula 85/95 vai melhorar as aposentadorias
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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
Esta é uma publicação do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Lepoldo e Região    Tiragem: 12 mil exemplares -  Jornalista responsável: Renata Machado (MTb.: 14.046)

Não fique só,  fique sócio! 

- ATENÇÃO  

O horário de entrega de fichas para o Clí-
nico das 8h às 9h. Sendo que são 15 fichas 
diárias por ordem de chegada. O atendimento 
médico das 10h30 às 11h30   

Comunicamos aos usuários do setor saúde 
que continuam sendo realizados os testes de 
Glicemia (HGT). Nas terças e quartas feiras 
das 9h às 10h. 

- FIQUE SABENDO 

Há pelo menos duas décadas existem evi-
dências científicas de que o rigoroso controle 
dos níveis de glicose no sangue, chamado de 
glicemia, pode prevenir complicações do dia-
betes tais como a nefropatia diabética (lesão 
renal), retinopatia diabética (lesão dos olhos) 
e neuropatia diabética (lesão dos nervos peri-
féricos). 

O faturamento da indústria de máquinas e 
equipamentos de março desse ano foi de R$ 
7,023 bilhões. O valor representa um cresci-
mento de 16,8% em relação ao mês anterior. 
O faturamento do setor, quando comparado 
com março de 2014, também registrou cresci-
mento: 16,1%. No primeiro trimestre do ano, 
o faturamento foi de R$ 18,756 bilhões, cres-
cimento de 8,7% em relação ao mesmo perío-
do do ano passado.  

Exportações 

As exportações de março geraram U$ 1,235 
bilhões, 55,9% a mais do que o registrado em 

fevereiro. Em relação a março de 2014, o mês 
registrou um crescimento de 21,9%. No pri-
meiro trimestre do ano, o valor de US$ 2,812 
bilhões  

O setor de infraestrutura e indústria de 
base impulsionou o crescimento de março, 
ainda que o setor de máquinas para petróleo 
e energia renovável tenha apresentado forte 
crescimento. 

A América Latina continua liderando o 
destino favorito das máquinas e equipamen-
tos brasileiros nos três primeiros meses do 
ano. A Europa é a terceira região que mais 
recebe bens de capital brasileiros. 

Fonte: CIMM- Centro de Informações Metal Mecânica

Exportações impulsionam setor de 
máquinas e equipamentos 

Faturamento positivo registrado no primeiro trimestre do 
ano é decorrente da variação cambial, segundo Abimaq

Na sexta-feira, 29 de maio, será mais um dia de intensificar a luta 
da classe trabalhadora. Em Porto Alegre, haverá concentração a partir 
do meio dia em frente à Fecomércio (Rua Alberto Bins, 665) após, 
acontece uma caminhada 
até a Praça da Matriz.

Durante a manhã se-
rão realizadas ações (as-
sembleias, caminhadas e 
paralisações) nos locais 
de trabalho, promovidas 
pelos sindicatos. Diver-
sas cidades do interior 
do estado estão progra-
mando atividades que 
integrarão o Dia Nacio-
nal de Paralisação e Ma-
nifestações contra a Ter-
ceirização, as Medidas 
Provisórias 664 e 665 
e o Ajuste Fiscal e em 
Defesa dos Direitos e da 
Democracia.

Dia 29: todos nas ruas por direitos, 
desenvolvimento e democracia Assembleia Geral

Sexta-feira, dia 29 de maio

Primeira chamada: 17h
Segunda chamada: 17h30

Na sede do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de São Leopoldo

Pauta: retirada dos delegados
para o Congresso da FTM/RS

PARTICIPE!

SAÚDE


