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Agora é a hora de mostrar a nossa força
“É greve geral! Está aprovado! O 

Brasil irá parar em defesa do direito 
à aposentadoria dos brasileiros e das 
brasileiras. A única forma de barrar 
essa reforma é fazer o enfrentamento 
nas ruas”, destacou o presidente na-
cional da CUT, Vagner Freitas, que 
conduziu a votação junto aos traba-
lhadores e trabalhadoras, no último 
dia 1° de maio, em São Paulo.

Motivos para uma grande greve 
nacional não faltam. Além da Refor-
ma da Previdência, que acabará com 
a aposentadoria do brasileiro, há ain-
da a alta no desemprego. O número 
ultrapassou 13,4 milhões em março. 
E desde janeiro até março, mais 1,2 
milhão de brasileiros estão nas filas 
à procura de emprego.

Fruto da economia que vai de mal 
a pior.  A retração na produção in-
dustrial em 1,3% de fevereiro para 
março, e de 6,1% na comparação 
com março de 2018, segundo núme-
ros do IBGE. Existe possibilidade de 
o PIB no primeiro trimestre de 2019 
ser negativo.

Recentemente, assistimos o corte 
de 30% no orçamento das institui-
ções de ensino federais, comprome-
tendo o funcionamento de inúmeras 
universidades, faculdades e institu-
tos federais. 

Semana passada, o conselho do Programa de Parcerias e Investimentos 
(PPI) do governo federal acrescentou mais 59 projetos para serem privati-
zados, incluindo a Trensurb.

Além disso, há inúmeros retrocessos nas mais diversas políticas públi-

cas de inclusão, prejudicando a vida de todos os brasileiros, principlamen-
te os mais pobres. 

Mais do que nunca, é necessário reagir! Vamos às ruas! Apenas com 
pressão popular vamos virar esse jogo! Agora é a hora de lutar por um 
futuro digno! JUNTOS SOMOS FORTES!

NÃO VAMOS MORRER TRABALHANDO! 
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Sindicato e a assessoria jurídica promovem seminário 

sobre a proposta da Reforma da Previdência
O Sindicato e a assessoria jurídica da entidade, o escritório Young, Dias, 

Lauxen & Lima Advogados Associados realizaram um seminário sobre a 
Proposta de Emenda Constitucional (PEC 6/2019), da Reforma da Previ-
dência, com o objetivo de esclarecer as dúvidas da categoria. A atividade 
aconteceu na noite de 25 de abril, no salão de festas da entidade e reuniu 
dezenas de pessoas. “Estamos aqui hoje para que todos os trabalhadores da 
nossa base entendam que a proposta do governo é perigosa para a classe 
trabalhadora”, declarou presidente do STIMMMESL, Valmir Lodi, abrindo 
a atividade.

“Os nossos advogados vão explicar os principais pontos da PEC, pois pre-
cisamos de subsídio para conversarmos com os companheiros nas portas de 
fábricas. Nós não vamos morrer trabalhando e é importante todo mundo saber 
do que se trata essa reforma para não acreditar no que a mídia divulga”.

O assessor jurídico do STIMMMESL, Paulo Lauxen introduziu o assun-
to ressaltando a importância de esclarecer as dúvidas da sociedade. “Essa 
proposta nunca foi debatida com os trabalhadores, o governo que não dia-
loga com a classe trabalhadora”, declarou ele. Para o advogado, esse tema 
gera muitas indagações e insegurança. “O que é natural, pois o futuro não é 
segurador da nossa aposentadoria”.

Hoje, o sistema da Previdência Social é de contribuição tripartite entre 
trabalhador, empresa e governo. “Quem está na ativa garante o salário de 
quem está aposentado. Isso chegará ao fim com o sistema proposto, que é de 
capitalização. E uma das maiores dúvidas que fica é quem pagará os benefí-
cios de quem já está aposentado?”, questionou Paulo.

Em seguida, a assessora jurídica Josiane Lima realizou a apresentação 
dos principais pontos da 
proposta. Além dos aspectos 
gerais, a advogada explicou 
as regras de transição, as al-
terações nas aposentadorias 
por tempo de contribuição, 
idade, especial, por invali-
dez, o cálculo dos benefí-
cios que reduz o valor das 
aposentadorias e a pensão 
por morte e a acumulação de 

benefícios. “Está evidente do quanto a PEC é nociva para os trabalhadores 
brasileiros, acabando com a aposentadoria e impactando a todos, sejam ati-
vos ou inativos”, opinou ela. 

Josiane também apresentou as etapas da tramitação da proposta no Con-
gresso Federal até ir para votação, onde precisa de 308 votos favoráveis na 
Câmara dos Deputados e 49, no Senado. 

Após a apresentação, os advogados tiraram as dúvidas da plenária. Du-
rante o seminário também foi entregue aos participantes uma cartilha sobre 
a Reforma, elaborada pela assessoria jurídica.

No gráfico acima é possível 
verificar como o valor das 

aposentadorias
diminuirá com as novas 

regras propostas da PEC.

Na tabela ao lado, estão as 
regras atuais e as de transi-
ção. É visível como a PEC 
considera uma realidade 

que não é a mesma dos tra-
balhadores, inviabilizando 

a aposentadoria de milhares 
de brasileiros.

REAJA OU SUA
APOSENTADORIA

ACABA
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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
Segunda a sexta-feira - das 8h30 às 12hs e 

das 13h30 às 18h30

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...       

Após a reforma trabalhista ocorrida em 2017 (Lei 
13.467), os empregadores ficaram desobrigados de 
homologar no sindicato as rescisões de todos os fun-
cionários, ocorre que sem esta fiscalização os traba-
lhadores ficam sem ter seus direitos devidamente 
respeitados, o que gera muita insegurança no mo-
mento de assinar a documentação da homologação.

O sindicato atuava como fiscal na preservação 
de direitos, dentre eles: evitava demissões indevi-
das, seja por haver garantia de emprego ou doença 
que impedia a despedida, revisava os cálculos e a 
documentação, esclarecia dúvidas sobre as verbas 
rescisórias que efetivamente estavam recebendo e 
ainda fazia ressalvas de direitos garantidos em Lei 
ou na Convenção Coletiva que não estavam sendo 
pagos na rescisão, assim a empresa pagava de forma 

complementar ou o trabalhador tinha ciência do seu 
direito e buscaria judicialmente.

Evidentemente, a nova lei trouxe prejuízos aos 
trabalhadores, pois a homologação no sindicato tra-
zia uma segurança que hoje não se tem mais!

No entanto, este Sindicato juntamente com o seu 
departamento jurídico, permanece à disposição dos 
trabalhadores da categoria para fazer uma analise 
prévia da demissão, fazer um cálculo das rescisó-
rias e informar direitos que você tem a receber no 
momento da homologação para que não haja pre-
juízos!!

É importante que se faça uma analise antes de 
você assinar a homologação do Termo de rescisão 
junto a empresa, procure o sindicato no momento 
que receber o aviso prévio e preserve seus direitos!

Trabalhador fica desprotegido sem 
homologação da demissão no Sindicato

Nossos telefones e whatsapp 
para atendimento direto e 
esclarecimento de dúvidas: 

(51) 98422-8006, (51) 98037-
1801, (51) 3589-5507

Quinta-feira, 30 de maio

1º chamada:18h -  2º chamada:18h30

Na sede do Sindicato

Pauta: Aprovação da pauta da campanha

PARTICIPE!

ASSEMBLEIA GERAL

Os trabalhadores (as) da metalúrgica Biehl, 
em São Leopoldo, paralisaram as atividades no 
dia 8 de maio, por atraso nós salários. Segundo 
os trabalhadores, isso já virou rotina! 

Na porta da fábrica, os dirigentes sindicais 
destacaram o desrespeito dos patrões é fruto da 
reforma Trabalhista. 

Os metalúrgicos só voltaram ao trabalho após 
a empresa colocar os salários em dia, o que só 
ocorreu após muita conversa com o Sindicato.

Trabalhadores cruzam os 
braços por atraso no salário

Na segunda-feira (6) os trabalhadores (as) 
da Metalúrgica TTM Ventilador Industrial, de 
Sapucaia do Sul, tiveram uma péssima surpresa 
ao chegar para trabalhar: a empresa fechou e 
deixou os trabalhadores na mão.

Mobilizados na porta da fábrica, os traba-
lhadores chamaram os dirigentes dos Sindicato 
para garantir suas verbas rescisórias, a nossa 
entidade entrou com uma liminar para assegu-
rar os direitos dos trabalhadores.

O presidente do STIMMMESL, Valmir Lodi 
ressaltou que demitir sem querer pagar já virou 
moda entre os empresários. “O nosso Sindicato 
está aqui, prestando o apoio necessário e ire-
mos acompanhar essa situação de perto, pois a 
empresa não pode calotear os trabalhadores’, 
afirmou ele.

Empresa fecha e deixa 
trabalhadores na mão

Trabalhadores (as) da Delga aprovaram as al-
terações nos indicadores da PLR, na assembleia 
realizada no dia 9 de maio. A comissão de nego-
ciação conseguiu evitar que a empresa incluise 
o 5’S como indicador, o que puxaria a PLR para 
baixo. Sobre a meta de produção que a empresa 
tinha intenção de fazer um aumento de 12%, a 

comissão segurou a elevação em 4,54%, redu-
zindo drasticamente o proposto pela empresa.

O absenteísmo também foi atacado pela 
Delga com a intenção de reduzir pela metade 
a meta, os integrantes da comissão com muita 
luta conseguiram manter igual o absenteísmo, 
em 21 horas, diminuindo apenas o teto limite 

de 54 para 45 horas.
Com o aumento nas contratações na empresa, 

a comissão de negociação da PLR incluiu uma 
cláusula que agrega os novos trabalhadores na 
PLR, incluindo os meses de contrato no cálculo 
do proporcional da PLR para aqueles que tive-
rem menos de um ano na Delga.

Negociação da PLR segue a todo vapor na Delga

Empresa paga rescição parcelada
Outra fábrica que se beneficia da nova legis-

lação trabalhista é a Rokeld, de São Leopoldo.
A empresa demitiu vários trabalhadores no 

último mês e está pagando as verbas rescisórias 
parceladas. Antes da Reforma Trabalhista isso 
não acontecia, agora os patrões tem o respaldo 
da lei para desrespeitar os trabalhadores.



Os diretores do Sindicato participaram 
das atividades em defesa da educação públi-
ca, promovida pelos CEPROL/Sindicato, em 
São Leopoldo. No município, a mobilização 
realizada no dia 15 de maio fechou escolas e 
reuniu milhares de pessoas. 

Em todo o país foi um dia histórico para 
a luta da classe trabalhadora. Em Porto Ale-
gre, mais de 30 mil pessoas tomaram as ruas 
para manifestações democráticas em defesa 
da educação pública. Além disso, houve para-
lisações e protestos em inúmeras cidades do 
interior do Estado. 

No Brasil todo, os trabalhadores em edu-
cação e os estudantes acordaram o povo bra-

sileiro, realizando um dia de greve nacional 
contra os absurdos cortes de verbas na educa-
ção que atinge  escolas, institutos e universi-
dades, anunciados pelo governo Bolsonaro.
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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. 
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 
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Av. David Canabarro, 106, Morro do Espelho, São Leopoldo/RS   Fone/FAX (51) 3592-8169 
ou 3590-2045          Enfermaria (51) 3566-0318                 (51) 99501.8195

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.

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

ATENÇÃO: 
para melhor atender o nosso 

associado(a), a partir de
 junho, o atendimento da dentista 

será a partir das 8h. 
As 9 fichas serão entregue 

das 8h às 10h30. 
Casos de urgência serão atendi-

dos sem horário determinado.

Os diretores do Sindicato participaram das mobilizações do 
Dia do Trabalhador, na capital gaúcha. A programação unitária 

das centrais sindicais aconteceu 
na orla do Guaíba e reuniu mi-
lhares de trabalhadores. O prin-
cipal mote deste ano é contra a 
Reforma da Previdência, que 
teve a data de 14 de junho apro-
vada para a greve geral.

1° de maio de luta em Porto Alegre

O Brasil todo em defesa da educação pública

Esse é o nosso novo convênio para você, asso-
ciado (a). O desconto nas consultas e exames 

será de 8% para sócios e dependentes.


