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Desde o dia 24 de abril, a Reforma Trabalhista não mais 
impede que mulheres grávidas trabalhem em ambientes 
insalubres, acabou o período de 18 meses para o trabalha-

dor contratado pelo regime celetista demitido retornar à empresa na 
modalidade intermitente. Além disso, a jornada extenuante de 12x36 
pode ser feita por apenas um acordo individual.

Isso acontece porque desde então, a Medida Provisória (MP) 808/17 

não está mais em vigor. A medida  suavizava pontos polêmicos da Lei 
13.467 que instituiu a Reforma, perdeu a validade e com isso, voltou 
a valer o texto original aprovado pelo Congresso em 2017.

Na visão de especialistas, como juízes da Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho, com o fim da validade e não re-
novação da MP há insegurança jurídica e descaso com a Constituição 
Federal.

Ainda mais cruel
Sem renovação da MP  808, Reforma Trabalhista penaliza 
ainda mais os brasileiros com a volta de pontos polêmicos

Diante disso, junto com o cenário de crise do 
capital que atinge todo o mundo, é fundamental 
que a nossa categoria se mantenha unida e mo-
bilizada, apoiando o Sindicato. Em breve, dare-
mos início à campanha salarial 2018/2019 para 
garantirmos a manutenção da nossa Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT). 

Neste momento, a CCT é a única garantia que 
os trabalhadores terão como proteção e que de-
termine os direitos, com negociações coletivas 
(através do Sindicato) e não por acordos indivi-
duais que precarizam as relações de trabalho e 
penalizam os trabalhadores.

É muito importante que o Sindicato tenha o 
respaldo da categoria para continuar sendo uma 
entidade representativa, com força na hora de 
discutir as melhorias, benefícios e dignidade 
para a classe trabalhadora.

Fiquem atentos e lutem com o Sindicato!
JUNTOS SOMOS FORTES!

Unidade e mobilização
para garantir direitos

No dia 14 de junho, a partir das 9h acontece a eleição da Federação 
dos Metalúrgicos do RS, na sede do Sindipolo 

(Avenida Júlio de Castilhos, 596 - 8º andar, centro de Porto Alegre).
O nosso Sindicato terá direito a 20 delegados (as), conforme estatuto. 

Eleições na FTM/RS



A MARRETA - 2
Após longa negociação, Sindicato garante 

aumento real para os trabalhadores da Gerdau

Uma proposta que garante aumento real para 
os trabalhadores (as) da Gerdau foi aprovada 
na noite 3 de maio, durante assembleia reali-
zada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Leopoldo e Região na sub-sede em Sapucaia 
do Sul. A proposta da empresa foi encaminha-
da após muita mobilização do Sindicato e dos 
trabalhadores devido a Gerdau ter retirado a in-
salubridade.

O presidente do Sindicato, Valmir Lodi, 
abriu a atividade falando da longa negociação 
com a Gerdau. “Trabalhamos o tempo todo para 
resguardar os que perderam a insalubridade. 
Foram muitas mobilizações e conversas com 
a direção da empresa, por isso, é importante 
que ninguém saia com dúvidas”, disse antes de 
apresentar os itens do acordo.

A proposta inclui aumento real de R$ 100,00 
no salário, que incide no plano de carreira. Mais 
um abono de R$ 2.300,00 referente ao processo 
de benefícios para quem foi contratado até 30 
de junho de 2016 (data do ajuizamento do pro-
cesso), os contratados após essa data, o valor é 
de R$ 800,00.

Para os trabalhadores do administrativo que 
estavam na empresa até a referida data, o abo-
no é de R$ 1.500,0. Referente ao processo dos 
jubilados, a Gerdau se comprometeu em pagar, 
para os que completarem 25 anos de empresa 

até 31 de dezembro de 2018, 
dois salários nominais.

Os dirigentes sindicais que 
são metalúrgicos da Gerdau 
destacaram como foi o pro-
cesso. “Aquela parada de 12 
horas, no dia 5 de outubro do 
ano passado, foi determinante 
para chegarmos até esta pro-
posta”, ponderou Alexandro 
Braga, o Balaca. Já Valdemir 
Pereira destacou a dificuldade 
que é uma mesa de negociação. 
“Ainda mais com a Gerdau, há 
muita tensão, nunca é fácil”.

Abordando a implantação da Reforma Traba-
lhista por inúmeras empresas, como a Gerdau, 
que sempre adotaram uma política de retirada 
de direitos trabalhistas, o coordenador da Rede 
Sindical dos Trabalhadores da Gerdau, Anderson 
Macedo Gauer declarou que “essa proposta é uma 
maneira de barrar o avanço dessa Reforma”.

Segundo o dirigente, a planta de Sapucaia 
é uma das poucas do Grupo Gerdau que paga 
35% de adicional noturno até o final da jornada. 
“Essa conquista também está no acordo de tur-
nos, por isso com as novas leis há risco sobre o 
adicional”, disse.

Respaldo - o advogado Paulo Lauxen, da 

assessoria jurídica do Sindicato acompanhou a 
assembleia e explicou como se dará todo pro-
cesso via judicial. “Todos os direitos que estão 
no acordo, são conquistas de anos e há muito 
tempo lutamos para que ele não seja suprimido, 
porém a implantação da Reforma Trabalhista 
possibilita isso”, ponderou.

Sobre a incorporação dos R$ 100,00 no sa-
lário nominal, ele garantiu que “estamos cons-
truindo uma redação que garanta a incorpora-
ção mesmo se o trabalhador passar para outra 
matriz salarial”. Além disso, os dirigentes e o 
advogado deixaram claro que mesmo com a 
aprovação da proposta, as questões referentes 
à insalubridade e jubilados poderão ser vistas 
individualmente via justiça.

No sábado, dia 5, os dirigentes do Sindicato participaram da ação 
social do grupo de escoteiros Anhanguera, de Sapucaia do Sul.

Durante todo o dia, foram arrecadados alimentos não perecíveis 
com os moradores de diversos bairros. 

Os itens coletados serão destinados para instituições de caridade 
da região.

É uma das políticas 
do Sindicato participar e 
apoias de iniciativas que 
vão ao encontro de uma so-
ciedade justa e igualitária. 

Mesmo com a aprovação da proposta, as questões referentes à insalubridade 
e jubilados poderão ser vistas individualmente via justiça

São Leopol-
do - para sócios 
e seus dependen-
tes legais o valor é 
de R$ 550,00. Já o 
não sócio paga R$ 
1.200,00. O agenda-
mento pode ser feito 
na secretaria do Sin-
dicato, com 6 meses 
de antecedência.

Sapucaia do Sul - para sócios e seus dependentes legais o valor 
é de R$ 200,00, para agregado 
(parente) de sócio R$ 250,00 
e para não associado o valor 
é de R$ 300,00. O agenda-
mento pode ser feito com até 
6 meses de antecedência, com 
Paulo através do telefone (51) 
99619.1535.

AÇÃO SOCIALSALÃO DE FESTAS

Juntos 
somos 
fortes!

Atenção! Há mudanças para reservar os espaços

Atenção: Informamos que no dia 1º de junho (sexta-feira), não haverá expediente no Sindicato devido ao feriado 
de Corpus Christi 2018, dia 31 de maio, quinta. O funcionamento normal retorna na segunda, dia 4 de junho.
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DENÚNCIA

No final do mês de abril os 
trabalhadores  e trabalhadoras 
da Delga foram surpreendidos 
por um tal de código de con-
duta e ética que a empresa de-
cidiu empurrar goela abaixo e 
sem consulta. É absurdo, uma empresa deste porte 
em pleno século 21 tomar uma atitude autoritária, 
tratando pessoas como robôs.

Segundo o tal código, a empresa não aceita 
contratações de parentes e nem relacionamento 
entre trabalhadores, mas os que atualmente se 
enquadram nesse caso não será tomado nenhuma 
medida. Para a diretoria da empresa fica fácil, já 
que as situações que se enquadram dentro dessa 
regra são cargos  da chefia. Onde está a ética? 
Colocar rédia curta nos funcionários do chão de 
fábrica é fácil, porém a diretoria não admitir que 
não dá exemplo é uma tremenda cara de pau.

 Outro ponto que gera revolta é de que a em-
presa cobra que não usem celular dentro da fá-
brica, mas para a chefia o uso é liberado.  Porém, 
a Delga tem sistema de rádio para se comunicar, 
por que precisa do celular?

Neste mesmo documento, diz que não há dis-
criminação, mas as trabalhadoras mulheres que 
estão sainda da Delga são substituídas por traba-
lhadores homens!

O Sindicato não permitirá que atitudes assim 
sejam tomadas ou as regras valem para todos ou 
não se aplica. A empresa está querendo se colocar 
em uma posição de cuidar a vida dos outros, ne-
nhum trabalhador é marionete de patrão. A Delga 
que pare de tratar todos como bichos.

ISSO É CÓDIGO DE ÉTICA OU MALAN-
DRAGEM? 

 A metalúrgica, conhecida como PPL, de Sa-
pucaia do Sul, está com inúmeros problemas. No 
sábado, dia 28 de abril, diretores do Sindicato rea-
lizaram uma assembleia na porta da fábrica, onde 
os trabalhadores (as) relataram os problemas. 

Uma direção truculenta que discrimina os tra-
balhadores, a falta de Equipamento de Proteção 
Individual (EPIs), problemas no refeitório, expo-
sição a produtos tóxicos sem a mínima segurança 
e a inexistência da Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes (CIPA) foram alguns dos itens 
levantados. Após ouvir os relatos, o Sindicato está 
tomando as medidas cabíveis.

DELGA

PPL

Em encontro dos Co-
letivos de Mulheres, For-
mação, Igualdade Racial, 
Saúde, LGBT e Juventu-
de da da Confederação 
Nacional dos Metalúrgi-
cos da CUT (CNM/CUT) 
foram discutidas ações 
contra ataque aos direitos 
dos trabalhadores e à de-
mocracia. A atividade foi 
realizada nos dias 8, 9 e 
10 de maio, no Centro de 
Formação Sagrada Famí-
lia, em São Paulo.

Participaram do encontro um grupo de 40 
pessoas composto por representantes das fe-
derações e sindicatos de bases estaduais dos 
metalúrgicos da CUT. Além disso, cada cole-
tivo se reuniu separadamente para definir um 
plano de ação específico sobre seu tema.

O diretor do Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Leopoldo e Região, Genilso Vargas da 
Rosa participou do Encontro e destacou a im-
portância da atividade para a categoria. “Foi 

muito válido. Debatemos temas de muita im-
portância para a categoria como os impactos 
da indústria 4.0 no mundo do trabalho, o im-
pacto que a chegada deste processo vai gerar 
nos empregos”, disse.

“Além disso, foi discutido propostas de 
políticas para a categoria metalúrgica nos se-
guintes eixos: juventude, mulher, igualdade 
racial, saúde, formação e LGBT... A partir 
desses eixos foram definidas algumas ações 
para os sindicatos executarem”, explicou o 
dirigente.

O departamento jurídico realiza cálculo do tem-
po de serviço, analisa documentos referentes a ati-
vidade especial e rural, encaminha aposentadorias 
e revisões no INSS e processos  judiciais de conces-
são de benefícios tais como: de restabelecimento 

de auxílio doença, concessão de aposentadorias, 
pensão por morte, auxílio acidente em decorrência 
de redução da capacidade laborativa, transforma-
ções de benefício de auxílio doença em acidente de 
trabalho, revisões de benefícios em geral ...

ATENDIMENTO DIÁRIO NO SINDICATO: TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO (INSS): SE-
GUNDA 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 -  young@young.adv.br - www.young.adv.br

ASSESSORIA JURÍDICA

1º de Maio histórico de Curitiba é 
marcado por mensagem de esperança

A luta em defesa da liberdade imediata do 
ex-presidente Lula, mantido como preso po-
lítico na sede da Superintendência da Polícia 
Federal em Curitiba, unificou a classe traba-
lhadora brasileira. E a maior expressão dessa 
unidade foi vivida na tarde desta terça-feira, 
no ato unificado de 1º de Maio, realizado 
na Praça Santos Andrade, região central da 
capital paranaense, onde mais de 40 mil tra-

balhadores e trabalhadoras se aglomeraram 
para pedir a liberdade de Lula.

“É um dia histórico”, repetiam as lideran-
ças sindicais e políticas que se revezavam 
no microfone durante o dia todo, ressaltando 
que na praça havia pessoas vindas dos mais 
diversos cantos do Brasil, além da participa-
ção de lideranças e trabalhadores do mundo 
todo.

Lideranças das centrais sindicais e movimentos populares falaram 
sobre esse Dia do Trabalhador único na história, ressaltando que 

só Lula é capaz de unir todos numa mesma causa. 
Alguns dirigentes do Sindicato foram até Curitiba e participaram das atividades

Metalúrgicos da CUT debatem estratégias 
para os Coletivos de Mulheres, Formação, 

Igualdade Racial, Saúde, LGBT e Juventude
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São Leopoldo
Clinica Platano: Av. João Corrêa, 933, sala 706, 

Centro - Fone: (51) 3592-6910
Clínica Rio Branco: Av. Henrique Bier, 316, 

Campina - Fone: (51) 3566-3648
Clínica Oftalmológica Optovisão: R. 1º de Mar-

ço, 575, Sala 08, Centro - Fone: (51) 3037-2424
Clínica QualiVita: R. João Neves da Fontoura, 

Centro - Fone: (51) 3099-3399
Labotatório Fridel de Análises Clínicas: R. Con-

ceição, 946, Centro - Fone: (51) 3592-5066
Fisioterapia Namastê: R. Bento Gonçalves, 970/

sala 1, Centro - Fone (51) 98604.9992/98215.7092

Área automotiva com desconto especial para 
sócios - Ideal Auto Serviços: R. São Domingo, 1518, 
Centro - Fone: (51) 3590-3528

Sapucaia do Sul
Sapucaia Clínicas: Av. João Pereira de Vargas, 

500, Centro - Fone: (51) 3474-8070
Clínica de Fisioterapia Unifisio: Rua Sete de Se-

tembro, 523, Santa Catarina - Fone: (51) 3034-2540
Central de Jóias: Rua Nossa Senhora da Concei-

ção, 128/03, Centro - Fone: (51) 3474-4827

Convênios para 
os associados

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:  11 mil exemplares - Jornalista responsável: Renata Machado (MTb.: 14.046)

Av. David Canabarro, 106, Morro do Espelho, São Leopoldo/RS   Fone/FAX (51) 3592-8169 ou 3590-2045  -  Enfermaria (51) 3566-0318

O Sindicato oferece para associados e de-
pendentes uma rede de convênios médicos e 
odontológicos com profissionais especializa-
dos, com clínicas e outras instituições. 

Isso sem contar a assitência feita pelos 
médicos e dentistas na sede, e os convênios 
médicos e dentários com o Sindicato dos Me-
talúgicos de Novo Hamburgo.

Sindicato dos Trabalhadores  nas Indústrias Metalúrgicas,  Mecânicas e de Material Elétrico de São Leopoldo e Região 
Missão: defender, representar e organizar os trabalhadores (as) da nossa categoria, disputando a hegemonia 

na sociedade por meio de uma entidade atuante e fortalecendo a consciência de classe.

O Sindicato está sempre buscando 
parcerias e convênios, nas mais diversas 

áreas,  para melhorar o atendimento 
oferecido ao nossos sócios. 

Atenção trabalhadores (as) associados 
(as), informamos que a partir de 1° de julho, 

haverá mudanças no setor da saúde. 

Para consulta com o médico, serão 
disponibilizadas 12 fichas e será cobrado 

uma taxa de R$ 12,00.

Já para a dentista, serão disponibilizadas 
10 fichas e também será cobrado 

 taxa de R$ 12,00.

O Sindicato fez mais uma parceria para o 
nosso trabalhador(a) associado(a). 

A TREINANDO ATITUDES irá promo-
ver o curso de capacitação para operadores 
de empilhadeira. Será em maio, na sede do 
Sindicato. Os sócios terão 15% de desconto. 
A data prevista para o curso de capacitação 
para operador de empilhadeira é de 24 a 26 
de maio de 2018.

Confira o cronograma:
- dia 24/05 - TEORIA das 18h ÀS 22h – 1ª 

parte;
- dia 25/05 - TEORIA das 18h às 22h – 2ª 

parte;
- dia 26/05 PRÁTICA COM SEGURAN-

ÇA NA EMPILHADEIRA das 8h às 17h.

Mais informações através do telefone (51) 
3037.6270, (51) 99624 0493, (51) 98480 8439 
ou email: contato@treinandoatitudes.com.br

Curso de operadores de empilhadeira
Convênios e parcerias

Mais uma parceria que o Sindicato está 
trazendo para os trabalhadores associados é 
com o dentista Oscar A. Rodriguez Añes, que 
atende em São Leopoldo.

Para os sócios, uma consulta referente à 
ortodentia terá o custo de R$ 60,00. Os de-
mais serviços também terão descontos para 
os sócios, porém mediante avaliação.  

Dentista Tintas
Pensando em pintar a casa? 
Para os metalúrgicos associados do Sindi-

cato é mais fácil. A nossa nova parceria com a 
Visual Tintas, loja de Sapucaia do Sul, garan-
te 10% de descontos para os sócios e sócias. 

Aproveite!

Fique atento aos nossos 
veículos de comunicação, sempre es-

tamos divulgando novos 
convênios e parcerias para valorizar 

o metalúrgico associado!


