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Terça-feira, 26 de março

1a chamada: 18h
2a chamada: 18h30

Na sede do Sindicato

Pautas: 
- Prestação de contas

- Eleição de delegados para o Congresso da CNM/CUT

ASSEMBLEIA GERAL

Chegou a hora de ir às ruas para 
lutar pela aposentadoria

Dia 22 de março haverá diversos atos no Brasil, em Porto Alegre será às 18h, na Esquina Democrática

A CUT, centrais sindicais e movimentos sociais realizam na próxima sexta-
feira, 22 de março, o Dia Nacional de Luta em Defesa da Previdência, em 

várias cidades do Brasil. Será um dia de resistência para mostrar ao governo de Jair 
Bolsonaro (PSL) que a classe trabalhadora não vai aceitar as perversas condições 
impostas no texto da sua proposta de reforma da Previdência, que praticamente aca-
ba com o direito à aposentadoria de milhões de trabalhadores e trabalhadoras.

“É um esquenta para uma greve geral, caso Bolsonaro insista em levar adiante 
essa proposta”, diz o presidente da CUT, Vagner Freitas, que reforça a convocação 
para que todos os trabalhadores e trabalhadoras do país participem dos protestos que 
já estão marcados em várias cidades. De acordo com Vagner, todos devem se unir 
à luta dos sindicatos contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 06/2019, 
da reforma da Previdência, que restringe o acesso e reduz o valor dos benefícios 
previdenciários.

A PEC dificulta o acesso e reduz o valor dos benefícios ao estabelecer a obriga-
toriedade da idade mínima de 65 anos para os homens, 62 para as mulheres e au-
mentar o tempo de contribuição de 15 para 20 anos, além de retirar da Constituição 
o sistema de Seguridade Social brasileiro. 

O dirigente alerta que Bolsonaro também quer acabar com o pagamento da multa 
de 40% do FGTS aos trabalhadores que se aposentam e continuam trabalhando na 
mesma empresa, entre outras maldades.

“O governo não está atacando somente a aposentadoria. A proposta de Bolsonaro 
ataca também direitos sociais e previdenciários garantidos pela Constituição como 
o auxílio doença. E ainda propõe a redução do valor dos benefícios de viúvas e ór-
fãos, que acumulam benefícios”, afirma o presidente da CUT.

-  Ford confirma saída de São Bernado do 
Campo, em SP
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-  Metalúrgicas e professoras promovem 
Encontro das Mulheres Trabalhadoras
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-  Saiba como foram as atividades 
do 8 de março em Porto Alegre
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NÃO SE CALE!
Faça a sua denúncia, de forma anônima, 

no site do Sindicato. 
Ou atráves do nosso  whatssap (51) 99501.8195. 

Diga não ao assédio moral e aos abusos dos patrões!

DENÚNCIAS

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 

Março, 575, Sala 08, Centro - Fone: (51) 3037-
2424

Clínica QualiVita: R. João Neves da Fontoura, 
740, Centro - Fone: (51) 3554.1000

Docctor Med: R. João Neves da Fontoura, 
Centro - Fone: (51) 3099-3399

Labotatório Fridel de Análises Clínicas: R. 
Conceição, 946, Centro - Fone: (51) 3592-5066

Labotatório Marques d’Almeira: Rua João Al-
berto, 313 - Fone: (51) 3579-4600

Fisioterapia Namastê: R. Bento Gon-
çalves, 970/sala 1, Centro - Fone (51) 
98604.9992/98215.7092

Dentista Oscar A. Rodriguez Añes: Rua Pri-
meiro de Março, 133/603 - Fone: (51) 3037.6695

Academia Titan:  Rua Presidente João Goulart, 
106, Morro do Espelho - Fone: (51) 3572.1708

Ideal Auto Serviços: R. São Domingo, 1518, 
Centro - Fone: (51) 3590-3528

Podóloga Lili Marlene Diedrich de Souza: Rua 
São Francisco, nº 643, Fone: (51) 3592-2081

Gaúcha Cativa artigos campeiros: (51) 
99776.0553 ou e-mail gauchacativa@gmail.com

Quiropraxia Sirlei Bittencourt: Avenida Fei-
toria 3324/sala 4, Fone: (51) 99648.7288 ou 
99317.4223 

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

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

Setembro, 523, Santa Catarina - Fone: (51) 3034-
2540

Central de Jóias: Rua Nossa Senhora da Con-
ceição, 128/03, Centro - Fone: (51) 3474-4827

Roti Brinquedos: Loteamento Bela Vsita - 
Fone: (51) 98318.1097

Visual Tintas: Rua Nossa Senhora da Concei-
ção, 1236, Centro - Fone: (51) 3034.3060

Vida e Saúde: Rua Manoel Serafim, 459 - Fone: 
(51) 3474-8383

Salão de festas (na sede e nas sub-sedes): 51 
99619.1535 com Paulo

O Sindicato oferece para associados e depen-
dentes uma rede de convênios médicos e odon-
tológicos com profissionais especializados, 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.

O Sindicato está sempre buscando 
parcerias e convênios, nas mais diver-
sas áreas,  para melhorar o atendimen-

to oferecido ao nossos sócios. 

No final de fevereiro, a empresa deu férias co-
letivas para metade de seus trabalhadores e o res-
tante seguiu normalmente. Mas como já era de se 
esperar, a Delga decidiu trocar dois dias do carnaval 
por dias trabalhados, daquelas pessoas que estavam 
trabalhando.

Percebendo a real intenção da empresa, os traba-
lhadores acionaram os dirigentes sindicais que ale-
garam não ter sentido fazer a troca pois o pagamento 
só entraria após o feriado. Após a pressão, empresa 
cancelou a troca.

Em outra tentativa, dias depois, a empresa entrou 

em contato com o Sindicato sobre essa mesma troca, 
a entidade informou que primeiro falaria com os tra-
balhadores, que propuseram uma troca de 3 por 2 ou 
3 por 1, o que foi recusado pela empresa.

Um dia após o cancelamento, a Delga reuniu os 
trabalhadores no pátio e propôs a troca 3 por 2. Ao 
ser questionada sobre o fato dos trabalhadores rece-
beram apenas após o feriado, a empresa foi intransi-
gente e não aceitou antecipar o pagamento. Porém, 
após pressão e união dos trabalhadores, no dia se-
guinte, a empresa antecipou o pagamento. 

Vitória dos trabalhadores!

DELGA

Depois de várias denúncias 
da metalúrgica Oliveira, o Sin-
dicato chamou a empresa para 
conversar sobre o tratamento da 
chefia. 

No turno da noite, os traba-
lhadores não tem janta e o lan-
che servido não tem condições, 
sempre é congelado. O STIMM-
MESL cobrou da empresa uma 
refeição com qualidade para os 

trabalhadores e a empresa se 
comprometeu em rever o lanche.

Sobre o horário, que os com-
panheiros estão trabalhando to-
dos os finais de semana, o Sin-
dicato cobrou que se trabalhe 
um fim de semana sim, outro 
não, como acontece em várias 
fábricas. A direção da empresa 
ficou de fazer um levantamento 
e voltar a conversar com o Sin-

dicato.
Os dirigentes também co-

braram que a empresa não tem 
CIPA e deram um prazo para que 
a Oliveira instale a Comissão. 
Por isso, é necessário esperar o 
tempo que foi dado para que os 
problemas sejam resolvidos.

Estamos de olho e vamos 
continuar na defesa dos traba-
lhadores.

OLIVEIRA

É um verdadeiro absurdo o que está aconte-
cendo com as mulheres trabalhadoras da Taurus. 
A empresa havia determinado que a partir do dia 
1o de abril, as mulheres estão proibidas de usar 
sutiã! A Taurus alega que é por segurança, por 
causa dos ganchinhos de metal que há na peça de 
roupa. Há quem acredite que alguma trabalhado-
ra pode se aproveitar do metal do sutiã e levar 
embora uma arma. 

Após muita pressão do Sindicato e das tra-
balhadoras, a empresa se compromoteu em dar 

três tops para cada trabalhadora. Porém a Tau-
rus quer pagar apenas 50% do valor e o restante, 
descontar das companheiras. 

Não aceitamos. Se a empresa não quer que 
as mulheres usem sutiã, tem que providenciar 
os tops sem prejudicar as mulheres. E durante a 
negociação com a empresa que confecciona os 
uniformes, nenhuma mulher será impedida de 
trabalhar por estar usando sutiã!

 É bom a Taurus rever as medidas autoritárias 
que anda tendo com os trabalhadores.

TAURUS

Atenção: a partir de 1o de abril, o valor para 
locação dos salões de festas de Campo Bom e Sapucaia será de 

R$ 300,00 para sócios e R$ 400,00 não sócios.

Quinta-feira, 21 de março
1a chamada: 18h - 2a chamada: 18h30

Na sede do Sindicato
Pauta: aprovação da pauta

ASSEMBLEIA GERAL - REPARAÇÃO DE VEÍCULOS
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Ford confirma saída de São Bernardo, em São Paulo

A Ford não recua de sua decisão de fechar 
a fábrica de São Bernardo do Campo. Foi 
essa a informação que a empresa transmitiu 
ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC nos 
Estados Unidos, segundo relato feito no dia 
12, durante assembleia em uma das portarias. 

Mas, segundo a montadora, há pelo menos 
três interessados na compra da unidade, e os 
trabalhadores podem participar dessa discus-
são, com o objetivo de manter os postos de 
trabalho. Eles questionaram o fato de a Ford 
ter se beneficiado da política de incentivos 

fiscais, sem contrapartida, e 
agora sair do país.

“Nosso lema agora é: o pa-
trão vai, os empregos ficam”, 
afirmou o presidente do sindi-
cato, Wagner Santana. “Não ire-
mos desistir”, acrescentou.

Os trabalhadores ouviram os 
relatos sobre a reunião realizada 
no dia 7, em Dearborn, nos Es-
tados Unidos. Em 19 de feverei-
ro, a montadora anunciou o fe-
chamento, até o fim do ano, da 
fábrica de São Bernardo, onde 
são produzidos caminhões e um 

modelo do Fiesta. A comissão foi até a sede 
da Ford tentar reverter a decisão, mas ouviram 
que a desativação faz parte de um processo 
global de reestruturação da companhia. 

A unidade tem aproximadamente 4.330 
funcionários, sendo 1.650 diretos na produ-
ção, 750 mensalistas, 230 executivos e 200 
afastados, além de 1.500 terceirizados, a 
maior parte também na produção. A montado-
ra tem ainda unidades em Taubaté, no interior 
paulista (motores), e em Camaçari, onde são 
produzidos o Ka e o EcoSport.

Depois que a Ford falou que iria encerrar 
atividades, os trabalhadores já fizeram duas 
passeatas pelas ruas de São Bernardo, além 
de atividades internas na fábrica. Antes de 
viajar aos Estados Unidos, representantes dos 
metalúrgicos conversaram com o vice-presi-
dente, Hamilton Mourão, com o governador 
paulista, João Doria, e com o prefeito Orlan-
do Morando.

Atos de solidariedade aos trabalhadores da Ford de SBC foram realizados em 
diversos pontos no país, no dia 26 de fevereiro, no mesmo momento da assembleia 
em São Bernardo.

O Sindicato promoveu um ato em frente à revendedora da Ford, em São Leopol-
do, manifestando repúdio à decisão da empresa.

“Não estamos falando só dos trabalhadores da fábrica”, salientou o presidente 
do STIMMMESL, Valmir Lodi, ao destacar que toda a economia do país será pre-
judicada.

“Há inúmeros empregos indiretos que serão atingidos, como aqui em São Leo-
poldo, por exemplo. Infelizmente teremos um impacto bastante negativo na econo-
mia e prestamos toda a nossa solidariedade aos companheiros”, disse ele.

O fechamento da planta da Ford no ABC impacta mais de 27 mil trabalhadores, direta e 
indiretamente – tanto da Ford quanto das fábricas que produzem peças automotivas, prestadores de 
serviços, restaurantes e comércio da redondeza. Isso sem contar o impacto na economia da região

Solidariedade 

MP 873 é um grave ataque ao direito de organização dos trabalhadores
A Medida Provisória (MP) 873, publicada na última sexta-feira (1º) 

pelo governo, proibindo o desconto das mensalidades dos filiados em fo-
lha e estabelecendo que as mensalidades sejam feitas por boleto bancário, 
contém “uma narrativa incompatível com o princípio da liberdade sindi-
cal e, portanto, contrário ao compromisso do Estado brasileiro perante as 
organizações internacionais”, afirma o pesquisador e procurador Alberto 
Emiliano de Oliveira Neto, vice da Coordenadoria Nacional de Promo-
ção da Liberdade Sindical (Conalis), do Ministério Público do Trabalho 
(MPT). Ele cita, basicamente, normas da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT).

O procurador observa que as convenções 87, 98, 144 e 151 “estabele-
cem o diálogo social, a tutela da liberdade sindical e da livre negociação” 
entre suas premissas. “Não custa lembrar que a negociação coletiva e a 
liberdade sindical integram os quatro princípios da Declaração da OIT so-
bre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho (1998), documento 
de grande importância para a consolidação do trabalho decente em todo 
mundo, um dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU na 
Agenda 2030”, acrescenta Neto.

Centrais - Em nota, centrais sindicais afirmam que MP ataca o prin-

cípio da liberdade e autonomia sindical e alertam: medida não altera o 
desconto em folha de pagamento das mensalidades associativas e outras 
contribuições.

Reunidas em São Paulo nesta data, as centrais sindicais orientam 
que:

– A MP 873 não altera o desconto em folha de pagamento das mensa-
lidades associativas e outras contribuições constantes nas Convenções e 
Acordos Coletivos aprovados em assembleias;

– Os empregadores que não efetivarem os referidos descontos, além 
da ilegalidade, incorrerão em práticas antissindicais e sofrerão as conse-
quências jurídicas e políticas dos seus atos;

– As centrais sindicais denunciarão o governo brasileiro na Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT) e demais organismos internacionais 
por práticas antissindicais;

– O coletivo jurídico das centrais sindicais construirá estratégias uni-
tárias para orientar seus filiados e recomenda que nenhuma medida jurí-
dica relativa à MP 873 seja tomada individualmente.

São Paulo, 7 de março de 2019.
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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

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.

ATENDIMENTO 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  -  young@young.adv.br - www.young.adv.br

ASSESSORIA JURÍDICA

Salário Mínimo Nacional: 
R$ 998,00

Piso Regional do RS: 
R$ 1.301,22

Pisos salariais:
Metalúrgicos: R$ 1.328,80 

(R$ 6,04/hora)
R$ 4,59/hora (para menor apren-

diz)

Reparação de Veículos: 
R$ 1.410,20 (piso normativo)

Adicional de Insalubridade
Grau Médio - 20% do SM: 

R$ 190,80
Grau Máximo - 40% do SM: 

R$ 381,60

INDICADORES 
SALARIAIS

No dia 29 de março, a partir das 18h, acontece o Encontro das 
Mulheres Trabalhadoras, no salão de festas do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de São Leopoldo Região (STIMMMESL), localizado na Rua 
David Canabarro, 106, Morro do Espelho, SL. A atividade é uma par-
ceria do STIMMMESL com o Ceprol/Sindicato e terá como painelis-
tas a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS), o deputado estadual 
e integrante do Movimento He for She, Edegar Pretto e a médica, 
Virgínia Dapper.

Para diretora do Sindicato, Simone Peixoto, a atividade é de gran-
de importância porque abordará temas como violência contra as mu-

lheres, saúde feminina e as desigualdades que elas ainda enfrentam 
na sociedade.

“Através de debates como este, conscientizamos a classe trabalha-
dora feminina da sua importância e da sua força perante a sociedade”, 
destaca Simone.

Além do painel, haverá também apresentação da peça teatral “Es-
sas Mulheres” do grupo Movidos pela Arte, além da oferta de diversos 
serviços como podologia, Instituto Mix, quiropraxia, entre outros.

Contamos com você, mulher trabalhadora! Participe!
JUNTAS SOMOS FORTES!

Metalúrgicas e professoras promovem 
Encontro das Mulheres Trabalhadoras dia 29

Além do seminário, haverá atrações culturais e oferta de serviços

Centenas de mulheres circularam no dia 8 de março, no Largo Glênio Peres, centro de Porto 
Alegre, durante a programação unificada do Dia de Luta das Mulheres.  Teve feira orgânica de 
alimentos da reforma agrária e um café da manhã coletivo. Ao longo do dia, a comercialização de 
produtos seguiu, assim como a confraternização entre as mulheres, com debates e apresentações 
artísticas.

Além da grande tenda que abrigou o evento, teve ainda estandes menores de sindicatos, ad-
vogadas e coletivos, e o ônibus da Defensoria Pública, que esteve até as 12h no local fazendo um 
mutirão de atendimentos gratuitos. Em torno da estrutura montada, diversas bancas promoviam o 
comércio entre mulheres, com a venda de produtos da reforma agrária, livros voltados à agroeco-
logia e ao movimento feminista, artesanato indígena, roupas e itens diversos com mensagens femi-

nistas, produtos de higiene pessoal, entre outros.
A programação foi articulada de forma conjunta 

entre mais de uma centena de movimentos e culmi-
nou numa grande caminhada no começo da noite. 

Dentre as pautas do Dia da Mulher estavam o 
repúdio à reforma da Previdência proposta pelo 
presidente Jair Bolsonaro (PSL); a defesa dos di-
reitos reprodutivos, com ênfase na legalização do 
aborto;  o combate às diversas violências contra a 
mulher e justiça para a vereadora carioca Marielle 
Franco (PSOL-RJ), assassinda no dia 14 de março 
de 2018.

Dia das mulheres teve programação de luta e contra retrocessos
No ritmo atual, desigualdade 

de gênero no trabalho domésti-
co só acaba em 209 anos

Relatório da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) divulgado dia 7 mostra 
que, mantido o atual ritmo de diminuição da 
distância entre mulheres e homens na reali-
zação de trabalhos domésticos e de cuida-
dos, a igualdade só poderia ser alcançada 
em 2228, ou seja, em 209 anos

Em todo o mundo, segundo o documen-
to “Um salto quântico pela igualdade de 
gênero: Para um melhor futuro do trabalho 
para todos”, há 647 milhões de mulheres 
em idade de trabalhar (21,7% do total da 
população feminina) frente a 41 milhões de 
homens (ou 1,5 %). De acordo com a OIT, 
para se chegar uma situação de equidade de 
gênero seria necessária a implementação de 
medidas e políticas públicas concretas.


