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PARTICIPE! OU VOCÊ LUTA 
OU PERDERÁ SEUS DIREITOS!

ASSEMBLEIA GERAL

Terça-feira, 18 de setembro

1º chamada:18h - 2º chamada:18h30

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

Pauta: Avaliação da proposta da patronal

Na próxima terça-feira 
(18), teremos assembleia 
geral para avaliar uma 

proposta do sindicato patronal, apre-
sentada na última reunião de nego-
ciação, realizada no dia 12.

Nós estamos em estado de greve 
desde o último dia 30, pois os pa-
trões já apresentaram suas propostas 
oriundas da Reforma Trabalhista e 
querem mexer na Convenção Cole-
tiva de Trabalho 2017, retirando 11 
cláusulas da nossa CCT.

Diante da intensa mobilização 
que fizemos nas primeiras semanas 
de setembro, onde conversamos com 
os trabalhadores e trabalhadoras de 
dezenas de fábricas da nossa base, a 
patronal apresentou uma nova pro-
posta que será apreciada na assem-
bleia de terça. 

Lembramos que os metalúrgicos e 
metalúrgicas do Vale dos Sinos são os 
únicos do Rio Grande do Sul que es-
tão sem fechar a campanha salarial. 

Está claro que um dos objetivo dos 
patrões é acabar com os sindicatos, 
a própria Reforma Trabalhista tem 
esse intuíto: retirar direitos e deixar 
os trabalhadores desprotegidos. Eles 
não toleram que a categoria apoie e 
sustente as entidades sindicais. 

JUNTOS SOMOS FORTES! 

Atenção! Nesta terça teremos assembleia 
A participação de todos é muito importante. 

Chegou a hora de mostrar a nossa força
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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, disputando a hegemonia 

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

QUINQUÊNIO: querem retirar total-
mente;

AUXÍLIO ESTUDANTE: só terá direito 
o trabalhador que não faltar e sem atestado;

RESCISÕES: querem que as homolo-
gações das rescisões sejam feitas nas em-
presas (e não mais no Sindicato), com isso 
muitos direitos que os trabalharem recebem 
na hora do desligamento como aviso prévio, 
13º salário proporcional, horas extras, entre 
outros não são pagos como se deve. E a em-
presa não tem mais a obrigação de entregar 
o PPP;

BANCO DE HORAS: individual, sem li-
mete 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 em-
presa. O que significa que qualquer empre-
sa pode adotar o intervalo de 30 minutos;

MARCAÇÃO DO PONTO: a tolerência 
de 5 minutos (antes) e 10 depois. Essa alte-
ração reflete 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 Sin-
dicato exige que seja feita em local adequa-
do e por pessoas do mesmo sexo, os patrões 
propõem que seja realizada em qualquer lo-
cal e por qualquer pessoa;

GARANTIA DO APOSENTADO: de-
sejam alterar para valer apenas no mês da 
aposentadoria;

ATRASOS: o trabalhador que se atrasar 
deverá completar a sua carga horária nor-
mal, após o expediente;

SÁBADOS: os sábados serão trabalha-
dos. Você que trabalha de segunda à sexta, 
terá que trabalhar aos sábados também.

Em estado de greve, mobilização 
segue intensa para para a categoria

O Sindicato dos Metalúrgi-
cos de São Leopoldo e Região 
(STIMMMESL) esteve em 
cerca de 30 fábricas, nas úl-
timas semanas, conversando 
com a categoria. A intensa 
mobilização é por conta 
do estado de greve, apro-
vado na assembleia do 
último dia 30. 

Os metalúrgicos 
e metalúrgicas da 
região estão enfren-
tando uma difícil 
campanha salarial, 
devido a pauta de 
retirada de direitos 
apresentada pela 
entidade patronal.

Nas portas de fá-
bricas, o clima é de 
indignação devido 
ao desrespeito da 
patronal com a ca-

tegoria. 
O vice-presidente do Sin-

dicato, Rogério Cidade, 
ressaltou o apoio dos tra-
balhadores. “Todos estão 
entendendo a gravidade 
do momento e a neces-
sidade de união para 
enfrentar esse ataque”, 

disse ele.
A proposta apresentada pela 

patronal, no dia 13 de agosto, 
prevê a retirada de inúneros 
direitos (confira no quadro ao 
lado).

Lembre-se do que 
os patrões querem 

nos tirar


