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Após repressão violenta nas ruas,
Senado aprova PEC 55 em primeiro turno

A

Proposta de Emenda Constitucional
55 foi aprovada na noite da terça-feira
(29), em primeiro turno, pelo Senado. À tarde, as forças policiais do Distrito Federal haviam reprimido com dureza as manifestações
em Brasília contra a votação da chamada PEC
da Morte ou do Fim do Mundo, como ficou
conhecida. Cavalaria, bombas de gás lacrimogênio, cassetetes, helicópteros à espreita. O
cenário de praça de guerra já se instalava antes mesmo de os manifestantes chegarem a um
quilômetro do prédio do Congresso. Lembrava
os tempos de ditadura militar.
“É um triste dia para o Brasil, para uma República que já se mostra velha, carcomida, policialesca”, disse Vagner Freitas, presidente da

CUT. “O Congresso é uma expressão da sociedade, e o governo deve entender que o direito de
manifestação é algo que faz parte”.A votação da
PEC em segundo turno deve ocorrer no próximo dia 12. Se aprovada, o Brasil verá uma triste
repetição: amanhecerá no dia 13 de dezembro
sob uma legislação antipovo, à semelhança do
AI-5 aprovado na mesma data em 1968.
As mobilizações, que reuniram milhares de
pessoas, foram convocadas pelos movimentos
sociais para pressionar os parlamentares a não
votar a medida. A PEC 55 congela investimentos públicos até 2036, atrelando-os apenas aos
índices de inflação.
A mídia tradicional quando retratou as mobilizações o fez classificando os movimentos

sociais como “vândalos”. A mesma mídia segue
escondendo da população o debate sobre os reais efeitos que a PEC teria na vida das pessoas.
A direção da Confederação Nacional dos
Metalúrgicos da CUT (CNM/CUT) foi testemunha do feroz ataque policial à manifestação
de trabalhadores, estudantes e movimentos sociais. “Foi uma truculência sem tamanho, o
que comprova que a democracia e o legítimo
direito de manifestação não existem mais no
Brasil. Mas nós vamos continuar resistindo
até resgatarmos o nosso país, que foi tomado
de assalto por golpistas fascistas, que não têm
nenhum compromisso com o povo e a classe
trabalhadora. Nossa luta não vai acabar”, disse
o presidente da CNM, Paulo Cayres.

Sindicato e escoteiros na campanha do Natal Solidário
O Sindicato dos Metalúrgicos
de São Leopoldo e Região juntamente com os grupos de Escoteiros
Anhanguera, de Sapucia do Sul, e
Cruzeiro do Sul, de São Leopoldo,
arrecadaram alimentos para a campanha do Natal Solidário.
Os donativos foram arrecadados

com os moradores de Sapucaia do Sul no sábado
(26), uma semana depois,
foi a vez dos moradores
de São Leopoldo mostrarem sua solidariedade
na coleta que aconteceu
no sábado (3).
Diversas empresas também estão participando da campanha, arrecadando alimentos com os
trabalhadores. Quem quiser
fazer a sua doação, pode entregar na sede do STIMMMESL até o dia 16. A entrega dos alimentos será até a
quinta-feira, dia 22.

O presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Leopoldo e
Região, Valmir Lodi, disse que o objetivo da campanha é se solidarizar
com as comunidades que enfrentam
dificuldades e fazer do dia Natal,
uma data mais fraterna. “Queremos
que todos tenham ao menos uma
refeição no dia de Natal”, afirmou
Valmir.
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PISCINAS

- A taxa da temporada 2016/2017,
será de R$ 110,00 aos associados
(as) que fizeram a oposição ao
Desconto Assistencial e aos sócios autônomos em dia.
- Os aposentados que não estiverem na ativa, pagarão uma taxa
de R$ 45,00 pela temporada.
- A confecção da carteira da piscina deverá constar a foto do usuário e terá um custo de R$ 8,00,
para quem se opôs ao desconto assistencial. Para quem não fez oposição, custa R$ 5,00.
- O associado (a) terá direito a
quatro acompanhantes nos finais
de semana, pagando uma taxa de
R$ 13,00 por pessoa pelo dia de
uso, e nos dias de semana, poderá trazer até sete acompanhantes
com a taxa de R$ 9,00 cada, pelo
dia de uso.
- É necessário apresentar a carteirinha
com a temporada 2016/2017, paga.

A MARRETA - 2
Conferência mundial debate organização dos metalúrgicos na siderurgia
Com uma visita à sede da ThyssenKrupp,
foi encerrada na manhã do dia 23, em Duisburg
(Alemanha), a Conferência Mundial de Trabalhadores na Indústria de Metais Básicos, promovida pela IndustriALL Global Union (federação
internacional dos trabalhadores na indústria).
A atividade, iniciada dia 21, reuniu cerca de
100 representantes de 32 entidades sindicais de
24 países, além de convidados internacionais.
Foram amplamente debatidos os desafios que o
segmento enfrenta no mundo, tanto no aspecto
da produção quanto, principalmente, o combate
às condições adversas de trabalho e a necessidade de ampliar a organização sindical nas empresas e implantar redes.
Para os participantes, é preciso uma ação sindical global na siderurgia, focada nos objetivos:
construir/ampliar o poder sindical, por meio da
organização e campanhas; defender os direitos
dos trabalhadores; lutar contra o trabalho precário; garantir uma política de emprego industrial
sustentável; e confrontar o capital global.
Defender trabalhadores: Na abertura da atividade, o secretário geral da federação internacional, Valter Sanches, fez uma análise da conjuntura mundial, avaliando que os trabalhadores
estão passando por período difícil: “o futuro não
parece muito promissor com essas mudanças radicais pelas quais o mundo vem passado.”
Redes sindicais: O secretário geral em exercício da CNM/CUT, Loricardo de Oliveira participou do painel “Redes Sindicais Globais e Acordos Marco Internacional: construindo o poder
sindical nas indústrias de metais básicos”. Onde
destacou a importância das redes no contexto
atual, de globalização econômica, precarização
das relações de trabalho e enfraquecimento da
representação sindical. Sobre o papel das redes
para as entidades no Brasil, afirmou que “além
de fortalecer o sindicalismo internacional, as
redes - nacionais ou internacionais -, ajudam o
sindicalismo brasileiro a lidar com questões normalmente enfraquecidas pela estrutura sindical
oficial e também nas negociações, por exemplo.
Favorecem o intercâmbio de informação sobre
condições de trabalho nas diferentes plantas de

uma mesma
empresa.
Também
é
um
instrumento para a
construção de
um Contrato
Coletivo Nacional de Trabalho. Outro
aspecto, no
caso brasileiro, é que as Redes também unem as centrais sindicais para ações conjuntas, independentemente
de suas diferenças políticas”, pontuou Loricardo, que também integra a coordenação do Comitê Mundial dos Trabalhadores na Gerdau.
Produção excedente: Os impactos do excesso da capacidade produtiva do aço também foram abordados em painel que analisou os reflexos desse problema para o segmento e para os
trabalhadores. Segundo informações, a capacidade produtiva estimada do segmento no mundo
em 2014 era de 2,3 bilhões de toneladas e foram
produzidas 1,6 bilhão. Ou seja, o excedente foi
de 700 milhões de toneladas.
A indústria do aço no Brasil vive uma situação especialmente delicada, porque a China é
sua principal parceira comercial e responsável
por metade da produção do aço no mundo. Além
disso, o Brasil e a América Latina não podem
adotar as mesmas medidas que os países centrais
(como aumentar alíquota de impostos, por exemplo), porque a economia é distinta.
No entanto, um consenso entre os painelistas
sobre este tema foi o de que os trabalhadores estão sofrendo as principais consequências de toda
a reestruturação pela qual passa a indústria, e
que a unidade de ação e a solidariedade de classe
– inclusive com os metalúrgicos chineses – são
essenciais para impedir os ataques à categoria.
Ao final da Conferência, os participantes demonstraram seu apoio e solidariedade à luta dos
trabalhadores da Coreia do Sul, que estão organizando uma greve geral para o próximo dia 30
em defesa dos seus direitos.

DENÚNCIA

Taurus

O Sindicato cobrou da direção da Taurus e
nada foi resolvido, a qual prometeu solução sobre o comportamento autoritário e arrogante de
alguns facilitadores que estão gerando conflitos e mal estar no setor por falta de diálogo,
além de ficarem fazendo grupinhos e formação
de panelinha. E o LG do setor está apoiando
as atitudes de alguns facilitadores, que se não
basta-se tudo isso tem uma pessoa da assessoria
ajudando fazer a maldade. Isso que esta acontecendo é reflexo das promoções mal distribuídas, dadas a bajuladores que não tem preparo
para lidar com pessoas.
Esperamos que a direção tome providência
em relação a estes absurdos que andam acontecendo dentro da fábrica.

NÃO SE CALE!
DENUNCIE!

Cursos de Eletricidade
e Eletrônica
O Tradicional Curso do Sindicato de Eletricidade e Eletrônica estará com inscrições abertas de
09 de janeiro de 2017 até 10 de março de 2017, na
sede do Sindicato.
O curso inicia em março/2017, com aulas Teóricas e Práticas, as apostilas já estão incluídas no
valor da mensalidade. O investimento na inscrição é de R$ 45,00. A mensalidade de cada curso:
8 x R$85,00 para não-sócio e 8 x R$60,00 para
sócio (8 meses de aula).
Mais informações no Sindicato, no boletim informativo, pelo e-mail elektron.nh@terra.com.br
ou telefone (51) 99758.9325
Haverá entrega de certificado de capacitação
no final do curso.
Visite o site: www.cursoeletricidade.com.br

Este ano, completou 25 anos do Curso
de Eletricidade e Eletrônica. O Sindicato
agradece a parceria que há tantos anos
qualifica os nossos trabalhadores.

Sindicato firma convênio com colônia de férias

Nosso Sindicato formalizou convênio para
uso da colônia de férias dos metalúrgicos de Porto Alegre nos mesmos moldes que seus associados e dependentes têm.
Para fazer uso da colônia é preciso ser sócio
do nosso Sindicato e preencher a ficha de inscrição de acordo com o período pretendido, a qual
será juntada para realização do sorteio de acordo
com cada período e disponibilidade existente, o
sorteio será realizado na sede do nosso Sindicato
e o trabalhador deve estar presente no sorteio ou
seu dependente legal, acompanhado da carteiri-

nha de sócio (a) e documento com foto.
Para o primeiro período de quinze dias, que
inicia no dia 15 e vai até 29 de dezembro, temos a
disposição 50 casas ou apartamentos. Os demais
períodos variam de 10 a 12 dias e os interessados
tem que procurar o nosso Sindicato para preenchimento da ficha de inscrição acompanhado de
carteirinha de sócio (a) e contra cheque atualizado. Já os aposentados, devem comparecer com
extrato do benefício do INSS atualizado.
Mais informações, com José Jesus: (51)
99707.1768
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JURÍDICO INFORMA

Atuação da assessoria jurídica na defesa dos trabalhadores
O ano chega ao fim e o Jurídico juntamente com o Sindicato e a categoria, encerra 2016
com resultados e vitórias, nas muitas lutas e
conquistas em demandas judiciais movidas pelo
STIMMMESL em favor da categoria.
O Sindicato permanece atuado firmemente
na fiscalização contra as empresas que não estão depositando corretamente o FGTS de seus
trabalhadores, onde obtivemos diversas vitórias
em processos judiciais, os quais estão aguardando audiências, recursos interpostos pela empresa ou cálculos.
Destacamos a importância de que o trabalhador procure o Sindicato e seus diretores denunciando o atraso nos depósitos de FGTS e INSS
por parte da empresa contratante. Somente assim a entidade juntamente com o departamento
Jurídico poderá ingressar com ação judicial representando os trabalhadores.
Salientamos que a ação é interposta pelo
Sindicato que atua como substituto processual,

buscando os direitos dos depósitos de FGTS e
repasse do INSS para todos os trabalhadores
ativos na empresa inadimplente.
Com a crise instaurada em todo o país, os
reflexos atingiram o setor da metalurgia e diversas empresas estão reduzindo o quadro de
trabalhadores, sendo que o Sindicato e a assessoria Jurídica estão vigilantes nestas questões,
ingressando com ações judiciais, medidas cautelares para assegurar que os trabalhadores recebam suas verbas rescisórias.
Os trabalhadores tem que estar atentos, qualquer sinal de riscos de fechamento da empresa ou diminuição do quadro de funcionários, o
Sindicato deverá ser acionado para intervir judicialmente.
Muitos obtiveram êxito também nas demandas contra o INSS, na medida em que tiveram
reconhecidos períodos especiais e concedida:
aposentadorias especiais, aposentadorias com
conversão de tempo especial, auxílio acidente,

Atenção: informamos que não

revisões de benefícios...
Enfim, foram muitas movimentações e lutas
feitas pelo Jurídico do STIMMMESL, demonstrando que estamos unidos com os trabalhadores na defesa pelos seus direitos, tanto nos processos coletivos quanto individuais, os quais
também tiveram várias vitórias, envolvendo
diversos pedidos ao longo deste ano.
Por fim, desejamos a toda a categoria que
2017 seja um ano ainda melhor, com mais
união, lutas e defesa pelos direitos da categoria,
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 toda categoria 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!

15 dias.

haverá atendimento Jurídico na
sede do Sindicato no período de
19/12/2016 até 20/01/2017, devido o
recesso do Judiciário.

Informamos ainda que na sede
do escritório, situado na Rua 1º de
Março, nº 113, sala 101- Térreo,
Edifício Integral, Centro de São
Leopoldo/RS, estaremos atendenOs plantões recomeçarão a partir
do em regime de plantão, a partir
de 23/01/2017, sendo que os plantões
do previdenciário/aposentadoria de quinta-feira a tarde, retornarão no do dia 02/01/2017, retomando os atendimentos normalmente e diários
a partir do dia 19/01/2017.
dia 26/01/2017.
Em caso de dúvidas, favor entrar em contato diretamente com o esOs plantões na sub-sede em Campo Bom encerrarão em 16/12/2016
e recomeçam a partir de 20/01/2017 e, assim sucessivamente de 15 em critório pelos telefones: 3589-5507, 3591-4640 ou (51)98037-1801.
O departamento jurídico realiza cálculo do tempo de serviço, analisa documentos referentes a atividade especial e rural, encaminha
aposentadorias e revisões no INSS e processos judiciais de concessão de benefícios tais como: de restabelecimento de auxílio doença,
concessão de aposentadorias, pensão por morte, auxílio acidente em decorrência de redução da capacidade laborativa, transformações
de benefício de auxílio doença em acidente de trabalho, revisões de benefícios em geral ...
ATENDIMENTO DIÁRIO NO SINDICATO: TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO (INSS):
SEGUNDA a SEXTA-FEIRA, das 9h às 12h.
Plantão trabalhista: terças-feiras, das 17h às 18h. Plantão previdenciário: quintas-feiras, das 17h 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

Trabalhador, fique atento ao quinquênio
O adicional por tempo de serviço conhecido como quinquênio está na cláusula décima
segunda da Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT).
Veja como deve ser pago o percentual de
3% (três por cento) e quando os trabalhadores
(as) passam a ter direito. O adicional de Tempo
de Serviço deve incidir sobre a remuneração
mensal do empregado beneficiado, por quin-

quênio completo de efetivo serviço prestado à
respectiva empregadora, a vantagem será devida a partir do dia primeiro do mês seguinte
ao que o empregado completar 5 (cinco) anos
de efetivo serviço, ou múltiplos de 5 (cinco)
anos.
Múltiplos quer dizer que se você trabalhou
“por exemplo” um período de 4 (quatro anos)
numa empresa e foi demitido e voltar a tra-

balhar na mesma empresa, mesmo que tenha
trabalhado em outra ou outras empresas, ao
retornar soma-se os períodos e ao completar 5
(cinco anos) passa ter o direito ao quinquênio
e assim sucessivamente a cada período que for
completando, no caso de alguma empresa não
ter observado a norma ao passar efetuar o pagamento tem que pagar também as diferenças
das remunerações anteriores corrigidas.
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Gerdau é a campeã do Campeonato
de Futsal dos Metalúrgicos
Por 8 x 7, a Gerdau (A) foi a campeã da Sério Ouro do 15º Campeonato
de Futsal dos Metalúrgicos. A disputa aconteceu com a equipe Taurus, na
noite de sexta-feira (18). O 3º lugar
ficou com a Delga. A Gerdau também
venceu na categoria Veteranos, por 6
a 4 contra a Hyundai.
A final do campeonato foi marcada por jogos disputados e uma bonita
integração entre os atletas e seus familiares que confraternizaram após as
partidas.
A direção do Sindicato parabeniza
todas as equipes vencedoras e agradece a todos os trabalhadores e seus familiares
que participaram do nosso Campeonato. Esperamos vocês em 2017.
Confira como ficou a premiação
1º lugar Categoria Livre: Gerdau (A)
2º lugar C.L.: Taurus

3º lugar C.L.: Delga
4º lugar C.L.: Gerdau T1
1º lugar Vet.: Gerdau
2º lugar Vet.: Hyundai
Goleador: Douglas G. da Gama (Taurus)
Defesa menos vazada: Gerdau
Troféu disciplina: Taurus
Melhor torcida: Gerdau T1
Destaque campeonato: Zenildo P. Abreu
(Gerdau A)

Recesso

Nesta época em que muita gente está de férias, principalmente férias coletivas, cai muito
à procura por atendimentos na sede e subsede
do nosso Sindicato, especialmente na última semana do ano. Manter toda estrutura funcionando para atender um contingente muito pequeno
de pessoas torna-se um péssimo negócio para
os que ajudam sustentar a entidade, como é o
caso dos associados.
Tendo em vista isto, a direção do Sindicato toma como medida essencial na contenção
de gastos e faz o “recesso de fim-de-ano”, este
período é muito importante para os dirigentes
sindicais fazerem uma retrospectiva do ano e
planejar o ano seguinte.
SUBSEDE: em Campo Bom, a nossa subsede segue o nosso recesso, com os atendimentos
retornando ao público, na segunda-feira, 02/01,
das 13h30 às 18h30.
PISCINAS: nos dias 24 e 31 de dezembro,
as piscinas não abrirão. Em 25 de dezembro e
1º de janeiro, as piscinas abrem às 14h.

Torneio - o Sindicato irá promover um torneio de futset, alu-

O Sindicato deseja a toda
família metalúrgica um
Feliz Natal e um ótimo
ano novo.
Que 2017 seja
repleto de prosperidade,
saúde, conquistas e
unidade na luta
pelos direitos dos
trabalhadores!

Boas
festas!

sivo a abertura de temporada das piscinas, no dia 10 de dezembro,
sábado. A partir das 8h, no campo do Sindicato.
A inscrição de cada equipe deve ser feita até o dia 7 de dezembro,
mediante a doação de 20 quilos de alimentos não perecíveis.
Os itens arrecadados serão doados para o Natal Solidário.

Não fique só! Fique sócio!
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 Leopoldo e Região
Av. David Canabarro, 106, Morro do Espelho, São Leopoldo/RS Fone/FAX (51) 3592-8169 / 3590-2045 - Enfermaria (51) 3566-0318

Subsede Campo Bom: Rua Acrisio Martins de Oliveira, 112

www.metalsaoleo.org.br

Fone: (51) 3598-1044

Atendimento: das 13h30 às 18h

Sindimetal são leopoldo
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