
O SINDICATO E
O IMPOSTO SINDICAL

Os sindicatos dos metalúrgicos da CUT do Rio Grande 
do Sul não terão mais o imposto sindical dos trabalhadores. 
Com a reforma trabalhista aprovada pelo Congresso Nacio-
nal e que entrou em vigor em novembro de 2017, o desconto 
do imposto não é mais obrigatório.

Algumas centrais sindicais já ingressaram na Justiça pe-
dindo a permanência do imposto. A CUT e nós, sindicato dos 
metalúrgicos, não vamos solicitar a retomada deste imposto, 
que era descontado em março, pois acreditamos que a susten-
tação sindical deve ser deliberada por toda a categoria.

A partir deste ano, a manutenção dos sindicatos passa a ser 
de responsabilidade única e exclusiva dos trabalhadores e é 
esta discussão que estamos iniciando neste momento. Duran-
te a Campanha Salarial, vamos debater com todos os compa-
nheiros e companheiras como continuaremos mantendo um 
sindicato forte.

REAJA!
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Com a reforma trabalhista, a precarização do traba-
lho já começou. O acesso à Justiça do Trabalho está mais 
difícil, a flexibilização regulamentada por lei beneficia 
os interesses do empresariado e, junto a isso, soma-se a 
tentativa de enfraquecimento dos sindicatos. O objetivo 
é que o trabalhador fique sozinho, frente a frente com o 
patrão, para negociar seus direitos. Nessa relação desi-
gual de forças, quem sairá perdendo? 

Por isso, reafirmamos que somente com união po-
deremos enfrentar este novo cenário. São os sindicatos 
que, além de representarem e defenderem os trabalha-
dores, negociam e fazem cumprir os acordos. Ao longo dos 
anos, a categoria metalúrgica conquistou direitos que estão 
na convenção coletiva, inclusive reajuste salarial, que não tem 
previsão em lei.

A garantia das conquistas obtidas até aqui e o enfrentamento 
do que vem pela frente passa pelo fortalecimento dos sindicatos. 

SINDICATO SIGNIFICA 
UNIÃO DE FORÇAS 

DOS TRABALHADORES

Um sindicato não se faz sozinho. O apoio e a participação dos 
trabalhadores é fundamental. É isso que define a força de uma 
categoria. Já falamos antes e repetimos: daqui para frente nosso 
lema tem que ser “UM POR TODOS E TODOS POR UM”! 
Quanto mais organizados e unidos, mais força teremos para a 
manutenção do que já conquistamos. 
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JUNTOS SOMOS FORTES

EDIÇÃO ESPECIAL-II

Metalúrgicos e patrões elaboram 
circular com medidas de 

proteção aos trabalhadores no
retorno às atividades

Após elaborarem uma Convenção Co-
letiva de Trabalho (CCT) Extraordinária 
para preservar a saúde e os empregos dos 
trabalhadores, a Federação dos Trabalha-
dores Metalúrgicos do RS (FTM-RS), os 
sindicatos filiados e as entidades patronais 
pensam medidas para preservar a saúde 
dos trabalhadores no retorno das ativida-
des, frente à pandemia do COVID-19.

Segundo o presidente da FTM-RS, Lírio 
Segalla, a realidade agora é outra e o retorno 
às atividades deve seguir as orientações mé-
dicas e sanitárias da Organização Mundial 
de Saúde (OMS). “Por exemplo, um traba-
lhador que se infectou, onde ele será aten-
dido, como será o isolamentos dos colegas 
que tiveram contato com ele? Esses cenários 
precisam ser previstos e pensados”.

O documento é válida para as empresas de metalurgia. A FTM-RS está buscando 
elaborar documentos similares para máquinas agrícolas e reparação de veículos

A circular já foi 
enviada para todas as 
empresas e sindicatos 

de metalurgia da 
FTM-RS/SINMETAL. 

Para mais 
informações, procure 
os dirigentes do seu 

sindicato!

- Trabalhadores(as) do grupo de risco devem fazer traba-
lho remoto, caso indispensáveis na empresa, evitar ao má-
ximo que eles tenham contato com outros trabalhadores;

- Medir a temperatura dos trabalhadores(as) na entrada  
dos mesmos na fábrica;

- Disponibilizar máscara para os trabalhadores (as);
- Disponibilizar pias com sabão líquido para a higieni-

zação das mãos;
- Manter álcool em gel em lugares estratégicos e de 

grande circulação na empresa;
- O uso do refeitório deverá ser escalonado para que os 

trabalhadores(as) mantenham a distância de 1,5m;
- Manter os locais de grande circualção e áreas comuns  

arejadas e com os sistemas de ar condicionado limpos.

Entre os principais pontos estão: 


