
EDIÇÃO ESPECIAL

ASSEMBLEIA GERAL
Quinta-feira, 30 de agosto

1º chamada:18h - 2º chamada:18h30

Na sede do Sindicato (Av. David Canabarro, 106, Morro do Espelho, SL/RS)

Pauta: - Avaliação da campanha salarial
-Tirada do estado de greve da categoria

Os metalúrgicos e metalúr-
gicas do Vale dos Sinos são os 
únicos do Rio Grande do Sul 
que estão sem fechar a campa-
nha salarial. Os sindicatos de 
São Leopoldo, Novo Hamburgo 
e Sapiranga estão com as mesas 
de negociação trancadas. 

Os patrões já apresentaram 
suas propostas oriundas da Reforma Trabalhista, que-
rem mexer na Convenção Coletiva de Trabalho 2017, 
retirando direitos históricos. 

Outro objetivo dos patrões é acabar com os sindi-
catos, a própria Reforma Trabalhista tem esse intuíto: 
retirar direitos e deixar os trabalhadores desprotegi-

dos. Eles não toleram que a ca-
tegoria apoie e sustente as enti-
dades sindicais. 

Diante disso, os sindicatos de 
São Leopoldo, Novo Hamburgo 
e Sapiranga estão convocando 
assembleia geral da categoria 
para quinta-feira (30).

Conforme o encaminhamen-
to da assembleia, a partir do dia 3 de setembro, o Vale 
dos Sinos será tomado por metalúrgicos de todo o es-
tado.

Não daremos sossego para os patrões. Não aceita-
mos retirada de direitos.

JUNTOS SOMOS FORTES! 
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É hora de enfrentar a Reforma 
Trabalhista e defender os nossos direitos



A mobilização dos metalúrgicos do Vale dos Sinos se intensificará nos próximos dias. 
Além de um reajuste digno queremos a manutenção dos nosso direitos! 

Mais do que nunca, precisamos da mobi-
lização de todos os trabalhadores. São anos 
de conquistas que estão em jogo. 

Confira, abaixo, o que eles querem me-
xer na nossa CCT. Você acha justo fazer isso 
com quem produz a riqueza das empresas?

Participe da assembleia, faça valer os seus 
direitos. Faça com a gente!

QUINQUÊNIO: querem retirar totalmente;
AUXÍLIO ESTUDANTE: só terá direito o 

trabalhador que não faltar e sem atestado;
RESCISÕES: querem que as homologações 

das rescisões sejam feitas nas empresas (e não 
mais no Sindicato), com isso muitos direitos que 
os trabalharem recebem na hora do desligamen-
to como aviso prévio, 13º salário proporcional, 

horas extras, entre outros não são pagos como se 
deve. E a empresa não tem mais a obrigação de 

entregar o PPP;
BANCO DE HORAS: individual e negociado 

direto com o trabalhador, sem fazer votações. Ou 
seja: na marra;

INTERVALO: não será mais negociado pelo 
Sindicato, mas sim, direto com a empresa. O que 

significa que qualquer empresa pode adotar o 
intervalo de 30 minutos;

MARCAÇÃO DO PONTO: a tolerência de 5 
minutos (antes) e 10 depois. Essa alteração refle-

te diretamente em ficar depois da jornada, sem 
pagamento de hora extra;

FÉRIAS: poderá ser dividida em 3 vezes e 
sem a remuneração;

ABONO APOSENTADO: querem retirar;
REVISTA PESSOAL: atualmente, o Sindica-

to exige que seja feita em local adequado e por 
pessoas do mesmo sexo, os patrões propõem que 
seja realizada em qualquer local e por qualquer 

pessoa;
GARANTIA DO APOSENTADO: desejam al-

terar para valer apenas no mês da aposentadoria;
ATRASOS: o trabalhador que se atrasar deve-

rá completar a sua carga horária normal, após o 
expediente;

SÁBADOS: os sábados serão trabalhados. 
Você que trabalha de segunda à sexta, 

terá que trabalhar aos sábados 
também.
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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, dispu-

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

OU VOCÊ LUTA OU PERDERÁ 
SEUS DIREITOS!


