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SINDICATO PARTICIPA DE

AUDIÊNCIA COM INTECNIAL
E MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO
O Sindicato oficializou ao Ministério Público do
Trabalho a denúncia de atraso no pagamento dos
salários e de casos de trabalhadores que entram em
férias e não recebem o pagamento. Diante disso o MPT
realizou uma audiência dia 23 de setembro, em Passo
Fundo, o presidente do sindicato Fábio Adamczuk, o
dirigente sindical e trabalhador da Intecnial Romaci
do Amaral e a advogada do sindicato Nirvania Joviatti
representaram os trabalhadores na audiência.

Em virtude da empresa não ter enviado representante
com poder de decisão, uma nova audiência foi
marcada para o dia 4 de novembro. A empresa foi
notificada que terá que ser representada por uma
pessoa com poderes de assinar possíveis termos
de ajuste de conduta e de responder pela situação
financeira da Intecnial.

TORNEIOS:

FUTEBOL SETE E
BOCHA EM DUPLA

Vai ser no dia 14 de novembro na Sede Campestre do Sindicato.
As inscrições podem ser feitas até o dia 06 de novembro na
Secretaria do Sindicato ou com os dirigentes nas fábricas. Os
torneios são exclusivos para sócios e para que sejam realizados é
preciso ter no mínimo seis equipes inscritas em cada modalidade.

PARTICIPE!

FINANCIAMENTO PRIVADO

DAS CAMPANHAS POLÍTICAS:

DEPUTADOS DEFENDEM MANUTENÇÃO
E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROÍBE

A decisão do Supremo Tribunal Federal proíbe
que empresas façam doações para campanhas.
A decisão vale já para as eleições de 2016.
Diferentemente da decisão do Supremo, O
Congresso Nacional aprovou a proposta que
permite a doação de empresas para partidos
políticos, porém não mais diretamente a
candidatos, como atualmente. Na prática, nada
muda, porque as legendas poderão repassar os
valores para seus candidatos nas eleições.

Manobra Cunha
A manutenção do financiamento privado das
campanhas foi aprovada com articulação do
presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que um dia
depois da proposta ter sido rejeitada organizou uma
manobra e colocou o tema em votação novamente
como parte das discussões da reforma política (PEC
182/07).

Sindicato é contra o financiamento

“Os deputados tem que representar a população e não os empresários”.

Assim o presidente do Sindicato, Fábio Adamczuk resume a posição da entidade. Para ele, com o dinheiro das empresas os
candidatos buscam o voto da população, se elegem e depois defendem os interesses das empresas.

Comil doou R$ 516 mil
Um exemplo disso é a Comil, a indústria metalúrgica que mais destinou dinheiro para políticos em Erechim. No ano passado
a Comil doou R$ 516 mil para campanhas (os dados são do site do Tribunal Regional Eleitoral). O maior beneficiado foi o
deputado José Carlos Vaz de Lima, do PSDB de São Paulo, que recebeu R$ 300 mil da Comil. Aí fica a pergunta: porque
a Comil dá dinheiro para a campanha de um deputado que ninguém conhece por aqui e que foi líder do governo José
Serra? Que interesses este deputado está defendendo? É o poder econômico determinando quem é eleito para representar
os interesses dos empresários. Enquanto isso, por aqui, os trabalhadores tem que conviver com demissões, redução de
jornada e redução de salário.

A T I V I D A D E S

FORMAÇÃO DE

DIRIGENTES

Nos dias 23, 24 e 25 de setembro,
os diretores Celso Capelo,
Vilmar Lombardi e Rogério
Koch participaram de mais uma
etapa do curso de Formação de
Dirigentes Sindicais da Federação
dos Metalúrgicos do RS.

D O

S I N D I C A T O

JOVENS

SINDICALISTAS

Nos dias 01 e 02 de outubro, em
São Paulo, a dirigente Débora
Terra de Campos participou do
curso para jovens sindicalistas,
promovido pela CNM/CUT.

SEMINÁRIO SOBRE

SANEAMENTO BÁSICO
No dia 25 de setembro, o presidente do Sindicato, Fábio Adamczuk, palestrou
sobre a experiência desenvolvida pelo Fórum Popular em Defesa da Água, de
Erechim, por ocasião da discussão sobre a privatização, no Seminário sobre
Saneamento Básico na Universidade Católica de Pelotas. Representando
o Fórum, Fábio levou a experiência dos movimentos sociais, populares e
sindicais que no decorrer de 2010 e 2011, resultou na derrota do projeto de
privatização da água em Erechim. Em Pelotas está em discussão a privatização
do saneamento básico.

SINDICATO DOS
METALÚRGICOS
INTEGRA O

CONSELHO
MUNICIPAL
DA SAÚDE
O dirigente Edson Bublitz, da Comil, já foi
empossado no Conselho representando
os sindicatos dos trabalhadores nas
indústrias. O Conselho tem entre outras
finalidades a de garantir a participação
regular do cidadão na elaboração das
diretrizes gerais da política de saúde e
definição das metas com vistas ao alcance
dos objetivos traçados para a política de
saúde, na formulação das estratégias de
implementação das políticas de saúde e
no controle sobre a execução das políticas
e ações de saúde.

SEMINÁRIO SOBRE A PRIVATIZAÇÃO

DA PETROBRAS E O PRÉ-SAL

Os diretores Sandra Weishaupt e Paulo Kichel participaram no dia 05 de outubro, em Passo Fundo do Seminário que discutiu o tema
com os sindicatos, movimentos sociais e populares das regiões de Passo Fundo e Erechim. Os seminários regionais foram definidos no
mês passado em Porto Alegre, durante o evento estadual sobre o tema.

OUTUBRO ROSA
Metalúrgicas (os) da CUT
na Campanha Mundial
de Prevenção ao
Câncer de Mama.

NOVOS CONVÊNIOS
PARA SÓCIOS DO SINDICATO

Quem é sócio do Sindicato garante para si e seus familiares
uma série de benefícios, entre eles os serviços com desconto
através dos convênios do sindicato com profissionais,
empresas e clínicas.
A partir de outubro, os sócios terão à disposição novos
convênios:
DENTISTAS
Alessandra Mezzalira e Nathália Fracaro
- Cirurgia, Endodontia, Implantodontia, Prótese, Periodontia,
Atendimento Infantil e Aparelhos Ortodônticos.
(54) 3712-3199 e (54) 9929-1062
Rua Itália, 78 - Sala 713 | Erechim
LIVRARIA E PAPELARIA ESPAÇO CULTURAL
(54) 3015-6563 | Av. Sete de Setembro, 466 | Erechim
RADISON DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
(54) 3522-2009
Av. Comandante Kraemer, 65 | Erechim
Nas próximas semanas será entregue uma cartilha com todos
os convênios oferecidos pelo sindicato aos seus associados,
aguarde!

AUXÍLIO

ESTUDANTE

A 2ª parcela do auxílio estudante para os
trabalhadores da reparação de veículos e
mecânicos, deve ser paga até 30 de outubro.
Se você esta estudando, apresente o
comprovante de matrícula e frequência na
empresa. Exija os seus direitos!

ENTREGA DE
BRINDES DE
FINAL DE ANO
Já está sendo feita
através das visitas às
fábricas a entrega dos
brindes de final de ano.
Eles também podem
ser retirados a partir
do dia 19 de
outubro na
Secretaria do
Sindicato.
*É importante que você traga um documento. *

SEDE CAMPESTRE,

UMA OPÇÃO
DE LAZER

Se você é sócio do Sindicato, aproveite com a sua
família toda a estrutura da Sede Campestre. Neste
ano, além das opções que já existem foram feitas
melhorias, como um quiosque fechado.
Informe-se sobre os procedimentos de agendamento
dos espaços.

Aproveite! A Sede Campestre é de você, associado, e de sua família!

TEMPOS VAGOS NO GINÁSIO

O ginásio de esportes do Sindicato dispõe de tempos vagos para a prática do
futsal, nos seguintes dias e horários:
Segunda-feira das 20h30min às 21h30min
e das 21h30min às 22h30min.
Quinta-feira das 21h30min às 22h30min.
Informações no ginásio do esporte.

