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em defesa da Previdência

Para tirar as dúvidas dos trabalhadores e trabalhadoras, o Sindi-
cato dos Metalúrgicos de São Leopoldo e Região e a assessoria 
jurídica da entidade Young, Dias, Lauxen & Lima Advogados 
Associados promovem um seminário sobre a Proposta de Emen-
da Constitucional (PEC 6/2019), da Reforma da Previdência. 
A atividade acontece na quinta-feira (25), às 18h30, na sede da 
entidade e é direcionada para toda a categoria.

“É uma baita oportunidade para os trabalhadores da nossa base en-
tenderem como essa proposta do Bolsonaro é perigosa para a classe 
trabalhadora. Os nossos advogados vão explicar os principais pontos 
da PEC”, declara o presi-
dente do STIMMMESL, 
Valmir Lodi. 

Tramitação - no úl-
timo dia 9, a Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara Federal 
se reuniu para receber o 
parecer do deputado fe-
deral Delegado Marcelo 
Freitas (PSL-MG), relator 
da Reforma da Previdên-
cia. A sessão foi bastante 
confusa, o presidente da 
CCJ, Felipe Francischini 
(PSL-SP) foi criticado por 

parlamentares por querer apressar procedimentos. Ele ainda descartou 
a possibilidade de apresentação de emendas parlamentares, alegando 
que as alterações são de competência da comissão especial posterior. 
Nesta fase, o colegiado analisa a admissibilidade do texto, ou seja, se 
as mudanças são possíveis segundo a Constituição. Caso seja admitida, 
a proposta segue para análise de mérito a ser realizada por comissão 
especial. 

Valmir acredita que é importante acompanharmos a tramitação  da 
PEC no Congresso. “Essa reforma é na verdade uma deforma, pois co-
loca em risco o futuro dos brasileiros e atinge todo mundo, quem já está 

aposentado e que está no 
mercado de trabalho”. 

Para ele, os trabalha-
dores devem ir às ruas 
defender a Previdência 
Social. “Nós não vamos 
morrer trabalhando e é 
importante todo mundo 
saber do que se trata essa 
reforma para não acredi-
tar no que a mídia divul-
ga. Por isso, contamos 
com a presença de todos 
no seminário, dia 25”, en-
fatiza Valmir.

PARTICIPE!

Sindicato promove seminário sobre 
a Reforma da Previdência

O objetivo do Sindicato é abrir os olhos dos trabalhadores (as) e população 
em geral sobre o risco da proposta de Bolsonaro

O Sindicato parabeniza 
a toda a categoria. 

O desenvolvimento do Brasil 
passa por nossas mãos!

21 de abril - Dia do Metalúrgico

Parabéns, metalúrgico
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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

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.

Indignação no turno da noite, pois os traba-
lhadores (as) não estão sendo tratados como os 
demais turnos. A falta de respeito da direção 
da IMAC é tão grande que os trabalhadores es-
tão recebendo marmita fria, azeda e sem con-
dições de realizar a refeição.

Além disso, neste turno da noite, o refei-
tório fica sujo e com 
moscas, só falta ter ni-
nhos de ratos, segundo 
os relatos dos trabalha-
dores.

Esperamos que dian-
te disso, a empresa re-
solva o problema para 
os trabalhadores deste 
turno ou teremos que 
fazer uma denúncia na 
Vigilância Sanitária. 

O Sindicato depois de receber várias denún-
cias, chamou a direção da empresa para conver-
sar, mas parece que o problema piorou. 

Diante desta situação de coação e assédio moral entendemos que temos a obrigação de 
fazer uma denúncia aos órgãos competentes.

No final da tarde de terça-feira (26), o 
STIMMMESL realizou assembleia com a cate-
goria na sede da entidade. A prestação de contas 
do exercício de 2018, a previsão orçamentária 
para 2019 e a eleição de delegados (as) para o 
10º Congresso Nacional da CNM/CUT foram 
os pontos de pauta.

A contadora Gislaine Cheruti, da VSS As-
sessoria Contábil apresentou a arrecadação e 
a aplicação dos recursos financeiros no ano de 
2018 e a projeção para o atual exercício, que fo-
ram aprovados pelos presentes, após membros 
do Conselho Fiscal darem o parecer.

Em seguida, o presidente do Sindicato, Val-
mir Lodi, falou da importância do debate que 
será realizado em maio, durante o Congresso da 
CNM/CUT. “Estaremos presente para discutir 
os rumos da nossa categoria”.

A assessoria jurídica do STIMMMESL tam-
bém acompanhou a assembleia.

Em assembleia, 
metalúrgicos aprovam 

prestação de contas
RECEITAS PREVISTO 2018 REALIZADO 2018
RECEITAS SINDICAIS 2.776.500,00             1.486.883,13                
* Mensalidades 600.000,00                         671.452,15                            
* Mensalidades Autônomos 1.500,00                             154,76                                   
* Mensalidades Aposentados 25.000,00                           20.620,61                              
* Contribuição Assistencial 650.000,00                         456.625,03                            
* Contribuição Solidária 1.500.000,00                      303.914,65                            
* Contribuição Sindical -                                     34.115,93                              

RECEITAS PATRIMONIAIS/ASSISTÊNCIA 59.400,00                  33.750,33                     
* Taxas Utilização Piscinas 5.000,00                             -                                         
* Taxas Atendimentos Médicos 5.000,00                             16.482,00                              
* Taxas Aluguel Quadra Esportes 12.000,00                           1.000,00                                
* Taxa Utilização Salão de Festas Sede 30.000,00                           13.418,33                              
* Taxa Utilização Salão de Festas Sub-Sede 5.000,00                             -                                         
* Taxa Alugueis 2.400,00                             2.850,00                                

RECEITAS EVENTUAIS 67.000,00                  40.808,34                     
* Donativos/Subvenções 5.500,00                             5.449,60                                
* Taxa Material de Divulgação 1.000,00                             130,00                                   
* Taxa Assistência Judiciaria 50.000,00                           3.347,37                                
* Fotocópias 500,00                                -                                         
* Outras Receitas 10.000,00                           31.881,37                              

RECEITAS FINANCEIRAS 25.000,00                  64.854,81                     
* Rendimentos S/Aplic.Financeiras 25.000,00                           64.854,81                              

T O T A L 2.927.900,00          1.626.296,61             

O último aumento que aconteceu na Tau-
rus, fora a Convenção Coletiva,  foi devida 
a uma paralisação do Sindicato, no ano de 
2017. Agora tem Facilitador e LG do turno 
da noite que prometem promoção e não cum-
prem, pelo contrário só querem saber de pro-
dução e as promoções são somente para os 
amiguinhos deles.

Esperamos que a direção da Taurus mude 
esses vícios dos chefinhos ou teremos de fa-
zer uma nova paralisação.

IMAC

TAURUS

Devido a inúmeros problemas na empresa 
Reginato Metais, na cidade de Campo Bom, 
os dirigentes sindicais foram conversar com os 
trabalhadores (as). 

A assembleia aconteceu no dia 9 de abril e o 
Sindicato garantiu que estará acompanhando a 
situação. 

Assembleia na Reginato

R-MAC

Mais informações com Paulo: 51 99619.1535

VENHA SE DIVERTIR!

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 aprendiz)

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
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Entenda a reforma da Previdência e da Seguridade Social 
(PEC 06/2019) apresentada pelo governo federal

No dia 20 de fevereiro deste ano, o Gover-
no Federal apresentou ao Congresso a Propos-
ta de Emenda Constitucional (PEC) 06/2019, 
que trata da reforma da Previdência. O projeto 
ainda precisa ser analisado pela Câmara e pelo 
Senado para valer, todavia as primeiras análi-
ses baseadas no texto apresentado revelam que 
o conteúdo da reforma pretendida é extrema-
mente prejudicial aos trabalhadores. 

Recentemente, em rede nacional de rádio 
e televisão, o atual presidente afirmou que o 
texto enviado ao Congresso tem o objetivo de 

equilibrar as contas do governo, evitar a que-
bra do sistema e combater privilégios existen-
tes no sistema atual de aposentadoria. Segun-
do especialistas, porém, essa não é a verdade 
por de traz do projeto. 

Em realidade, essa reforma da Previdência 
pode apertar demais os direitos sociais e aca-
bar gerando problemas maiores, com aumento 
extremo da pobreza no médio e longo prazo. O 
estabelecimento de um tempo mínimo de con-
tribuição de 20 anos, o endurecimento na con-
cessão das aposentadorias rurais e as reduções 

nos valores de pensões e auxílios estão entre 
as principais críticas. No geral, são regras que 
dificultam o acesso e resultam em pagamentos 
menores do que os recebidos hoje em dia.  

Portanto, é importante que você fique aten-
to nas discussões que estão sendo feitas no 
Congresso Nacional sobre esse assunto. 

Listamos no box, 10 itens mais impactantes 
da proposta, porém há dezenas de outros pon-
tos que, na prática, modificam toda a história 
da Previdência Social no Brasil, evidenciando 
que o objetivo é o desmonte. 

ATENDIMENTO NO SINDICATO:  
TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO (INSS):  
SEGUNDA a SEXTA-FEIRA, das 9h às 12h. 
Plantão trabalhista: terças, das 17h às 18h. 

Plantão previdenciário: quintas, 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

JURÍDICO INFORMA

O departamento jurídico realiza cálculo do tempo de serviço, analisa documentos referentes a tempo especial e rural, 
encaminha aposentadorias e revisões no INSS, além de  processos judiciais de concessão de benefícios tais como: de restabelecimento 

de auxílio doença, concessão de aposentadorias, pensão por morte, auxílio acidente em decorrência de redução da capacidade 
laborativa, transformações de benefício de auxílio doença em acidente de trabalho e revisões em geral ...       

- Acaba a aposentadoria por tempo de contribuição; 
- Altera as regras e valores da aposentadoria especial;

- Para se aposentar, a mulher precisa ter no mínimo 62 anos e homem 65 anos;
- Para homem e mulher o tempo mínimo de contribuição sobe de 15 para 20 anos;

- Modifica o cálculo do benefício; 
- Idade mínima passa a ser a mesma para funcionário público e privado;

- Aposentado só recebe 100% do benefício se pagar ao INSS por 40 anos;
- Há três regras de transição: por pontos, idade mínima e com um pedágio de 50% em relação 

ao tempo que falta; 
- Quem ganha mais pagará contribuição maior ao INSS: de 11%, sobe para 11,68%; 

- Pensão por morte para viúvos e órfãos será menor, de 100% para 60% com um dependente;
- Abono do PIS será pago só para quem recebe até um salário mínimo. Hoje tem direito quem 

recebe até dois mínimos;
- Benefício assistencial cai de R$ 998,00 para R$ 400,00.

Veja 10 piores pontos sobre a Reforma: 

O momento para informar-se, realizando o cálculo do tempo de serviço e verificando 
as possibilidades para encaminhar a sua aposentadoria é agora  

Trabalhadores da Delga escolhem comissão para negociar PLR

Durante a quinta-feira (4), o Sindicato dos Metalúrgicos de São Leopoldo 
e Região realizou assembleias com os trabalhadores e trabalhadoras da Delga, 
nos três turnos. O objetivo era escolher a comissão que irá negociar a Parti-
cipação nos Lucros e Resultados (PLR) com a empresa. O deliberado pelos 
metalúrgicos é de que os dirigentes sindicais da fábrica serão integrantes desta 
comissão.

“A PLR é muito importante para os trabalhadores”, disse o presidente do 
Sindicato, Valmir Lodi. Ele também destacou que a definição dos trabalhado-
res é uma demonstração de confiança no Sindicato. 

“Os nossos diretores irão fazer toda a negociação com a empresa, sobre o 
assunto. A medida foi deliberada nas assembleias em todos os turnos”, contou.
As negociações iniciam em breve.

JUNTOS SOMOS FORTES!

A consulta aos cerca de 400 trabalhadores da empresa 
ocorreu nos turnos da manhã, tarde e noite
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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 

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 Se-

tembro, 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. 

O Dia Nacional de Luta em Defesa da Previ-
dência, realizado numa sexta-feira (22), come-
çou cedo para os metalúrgicos de São Leopoldo 
e Região. Os dirigentes do Sindicato realizaram 
uma assembleia na Gerdau, em Sapucaia do Sul, 
e alertaram que a reforma encaminhada pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro (PSL) ao Congresso Nacio-
nal acaba com as chances de milhões de trabalha-
dores de se aposentar. Eles também ressaltaram 
que o dia de hoje é um “esquenta” para a greve 
geral que os trabalhadores vão fazer se o governo 
insistir em aprovar essa proposta perversa.

Na parte da tarde, os dirigentes do Sindicato 
participaram das atividades do Ceprol Sindicato, 
no centro de São Leopoldo. “Não vamos deixar 
essa Reforma passar, iremos nas fábricas con-
versar com cada trabalhador, iremos nas escolas 
conversar com cada professor e alunos para que 
entendam o que está em jogo”, disse a diretora 
do Sindicato, Simone Peixoto. Após os debates, 

o dia encerrou com uma caminhada pelo centro 
da cidade. 

O dia foi de alertar a população que a refor-
ma encaminhada pelo presi-
dente Jair Bolsonaro (PSL) 
ao Congresso Nacional acaba 
com as chances de milhões de 
trabalhadores de se aposentar. 
Houveram mobilizações em 
diversas cidades e estados bra-
sileiros, aqui no Rio Grande do 
Sul foram realizadas atividades 
em 72 cidades, além de Porto 
Alegre.

Mobilizações alertaram a população 
sobre os riscos da Reforma da Previdência

CONFERÊNCIA DA SAÚDE
Dirigentes e profissionais do setor de saúde 

do Sindicato, participaram da IX Conferência 
Municipal de Saúde foi realizada nos dias 12 e 
13 de abril, realizada na Escola de Gestão Pú-
blica (EGP) da Prefeitura de São Leopoldo.

Os cerca de 150 participantes tinham como 
objetivo analisar as prioridades locais de saú-
de, formular propostas no âmbito dos muni-
cípios, dos estados e da União e elaborar um 
relatório final. Além de eleger, de forma pari-

tária, a de-
l e g a ç ã o 
que parti-
cipará da 
etapa esta-
dual. 

FORMAÇÃO
SINDICAL CUTISTA

No sába-
do (13) acon-
teceu a 4a 
Conferência 
Estadual de 
Formação da 
CUT-RS, no 
auditório do 
Sindipolo, em Porto Alegre. 

Diretores do STIMMMESL participaram da 
atividade que teve a presença da secretária na-
cional de Formação da CUT-RS, Rosane Ber-
totti, e do assessor da Confederação Nacional 
dos Metalúrgicos (CNM-CUT), Jose Lopez 
Feijóo. 


