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dores da Delga tem 11% na PLR
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- O Sindicato é feito por você!
A importância de ser sócio
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-  Confira o panorama da Reforma da 
Previdência feita pela assessoria jurídica

NÃO VAMOS MORRER TRABALHANDO! 
Reforma da Previdência: veja na contracapa os deputados que estão acabando com a sua aposentadoria!

Chegou a hora de mostrar a força da nossa mobilização
A campanha salarial é o momento de garantir um aumento real 
e melhores condições de trabalho, atráves das cláusulas da CCT. 

Para isso, o apoio de todos e todas é fundamental

ASSEMBLEIA GERAL

Quinta-feira, 1º de agosto

Primeira chamada: 18h
Segunda chamada: 18h30

Na sede do Sindicato

Pauta: apreciação da 
proposta da patronal

PARTICIPE!

ASSEMBLEIA GERAL

PARTICIPE!

Com data base em 1º de julho, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Le-
opoldo e Região já está em campanha salarial 2019/2020. A luta é para 
garantir um reajuste digno para os metalúrgicos da região. 

O presidente do Sindicato, Valmir Lodi, lembra que a campanha salarial é um 
importante momento para a categoria, por isso é fundamental o apoio de todos. 
“Além do reajuste econômico, debatemos cláusulas sociais importantes, que ga-
rantem direitos básicos para a categoria”, disse Valmir, que lembrou ainda que 
o objetivo é manter as cláusulas sociais que já estão na Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) como hora extra, auxílio estudante, quinquênio, estabilidade ao 
aposentando, entre outros.

Ele lembra ainda que neste momento onde a conjuntura é de grande ataque à 
classe trabalhadora atráves de medidas como a Reforma Trabalhista, que rasgou 
a CLT, Reforma da Previdência e legislação que permitem trabalho aos feriados e 
domingos sem hora extra, entre outros, a CCT ratificada numa campanha salarial 
se faz ainda mais necessária.

Por isso, apoie o Sindicato! Faça parte desta luta, faça com a gente! Participe 
da assembleia.

JUNTOS SOMOS FORTES
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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.

Após mediação no TRT, trabalhadores da Delga 
garantem 11% de aumento na PLR

Os trabalhadores e trabalhadoras da Delga 
garantiram via Justiça um aumento de 11% no 
valor da Participação dos Lucros e Resulta-
dos (PLR), na noite de 2 de julho. 

Na ocasião, o Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Leopoldo e Região realizou uma as-
sembleia na porta da empresa, comunicando 
a decisão da reunião no Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT).

“Os trabalhadores da Delga 
estão de parabéns. Confiaram na 
comissão de negociação, se mobi-
lizaram, pressionaram a empresa e 
garantiram essa vitória”, salientou 
o presidente do STIMMMESL, 
Valmir Lodi.

Antes da conquista, os traba-
lhadores chegaram a cruzar os 

braços numa gre-
ve em protesto a postura da 
empresa, que não negociava 
um índice decente de PLR e 
desmarcava as reuniões de 
negociação.

Antes, durante a tarde, 
uma reunião de mediação 
aconteceu no TRT, entre a 

comissão de negociação e representantes da 
Delga. A decisão da justiça foi favorável aos 
trabalhadores, definindo o percentual do au-
mento na PLR.

“O apoio da Justiça foi fundamental, po-
rém a unidade e consciência de classe dos 
trabalhadores foram determinantes para o de-
senrolar dessa história. Mais uma vez, os tra-
balhadores estão de parabéns “, disse Valmir.

Após o Sindicato ter cobrado da Eletro-
vale um tratamento digno para os trabalha-
dores (as), a empresa de Sapucaia do Sul 
solucionou o problema, deixando o banheiro 
adequado para os trabalhadores.

A empresa também se comprometeu em 
arrumar o piso para os trabalhores terem um 
ambiente de trabalho decente.

O Sindicato ficará de olha na situação pois 
um ambiente de trabalho digno é o mínimo.

Convidamos você, para vir até a nossa sala no Sindicato e fazer 
sua simulação. De segunda à quinta-feira, das 7h às 12h e das 
13h às 17h. Nas sextas, das 7h às 12h e das 13h às 16h.

Documentos necessários: comprovante de residência, de renda, 
CPF, RG e CNH. Todos devem estar atualizados. É necessário que a 
empresa seja conveniada com a cooperativa, verifique junto ao RH e 
presione a empresa para se conveniar!

Mais informações através do telefone (51) 3592.8169, ramal 31, 
com José Jesus.

Faça uso da Cooperativa de Crédito do Sindicato  

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$ 1.496,00 (piso normativo)

Adicional de Insalubridade
Grau Médio - 20% do SM:  R$ 190,80

Grau Máximo - 40% do SM:  R$ 381,60

INDICADORES 
SALARIAIS

Problema resolvido

Diante de todos os ataques que a classe tra-
balhadora está sofrendo, é fundamental que o 
Sindicato seja uma entidade forte, combativa 
e de referência, não só na sua base, mas para 
a sociedade. Para isso, a companheirada tem 
que se associar e contribuir para que possa-
mos fazer uma disputa com a patronal com o 

respaldo dos trabalhadores.
Quanto mais associados o Sindicato tiver, 

mais condições financeiras terá para investir 
na campanha salarial e mais força política. 
Mais condições terá de retornar o investi-
mento na luta e na assistência por meio dos 
convênios e de uma estrutura voltada a aten-

der o maior número possível de 
associados e dependentes.

Ajude o Sindicato ajudar 
você!  Se você ainda não é só-
cio, associe-se! Se você já é, 
ajude o Sindicato a conquistar 
mais associados!   Sindicato é 
feito por cada um dos trabalha-
dores.

JUNTOS SOMOS FORTES!

Associe-se, faça parte desta luta! 
O Sindicato é feito por você
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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...       

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

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

DENÚNCIAS
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!

A aprovação do texto-base da Reforma da 
Previdência, na Câmara dos Deputados, trouxe 
diversas alterações desde o seu protocolo no 
inicio do ano pelo presidente Jair Bolsonaro 
(PSL).

Aprovada em primeiro turno na Câmara, a 
proposta de reforma da Previdência estabele-
ceu uma idade mínima para aposentadoria de 
62 anos para as mulheres e 65 anos para os 
homens. A proposta inicial previa um gatilho 
que aumentava a idade de aposentadoria no 
caso de elevação da expectativa de vida da 
população. O texto aprovado retira esse gati-
lho, congelando a idade em 65 anos para ho-
mens e 62 anos para mulheres.

O texto também prevê mudanças para as 
aposentadorias especial, regras de transição, 
servidores, professores, policiais, nas pensões 
por morte, nas aposentadorias por invalidez e 
do deficiente e, até no abono do PIS/Pasep.

As mudanças ainda não estão valendo. Para 
começarem a valer em definitivo, o governo 
precisa conseguir 308 votos favoráveis (3/5 
dos deputados) na votação em segundo turno 
no plenário da Câmara. A votação deve acon-
tecer em agosto, após o recesso parlamentar. 
Se for aprovada, vai para o Senado e também 
precisará passar por duas votações.

A proposta foi enviada pelo governo ao 
Congresso em fevereiro. Na Câmara, foi apro-
vada em abril pela Comissão de Constituição 
e Justiça, foram retirados quatro pontos do 

texto, como o fim do FGTS (Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço) para o aposentado 
que trabalha.

Em junho, na etapa seguinte, o relator da 
comissão especial da reforma retirou mais 
alguns pontos da proposta, como a capitali-
zação e as mudanças no BPC (Benefício de 
Prestação Continuada), pago a idosos pobres, 
e na aposentadoria rural. Também modificou 
outros, por exemplo, reduzindo de 20 para 
15 anos o tempo mínimo de contribuição das 
mulheres e restabelecendo o reajuste das apo-
sentadorias pela inflação.

O texto passou pela Comissão e seguiu para 
o plenário, onde foi aprovado em primeiro 
turno por 379 votos a 131. Antes do segundo 
turno, ele sofreu novas mudanças por meio de 
destaques, que são pedidos para que emendas 
e trechos do texto sejam votados separada-
mente. O plenário baixou o tempo mínimo de 
contribuição dos homens de 20 para 15 anos 
e de 40 para 35 anos o tempo de contribuição 
para que mulheres consigam 100% do valor 
da aposentadoria. Ainda reduziu a idade mí-
nima na regra de transição de policiais fede-
rais e professores e garantiu pelo menos um 
salário mínimo de pensão por morte a quem 
não tem renda formal.

Desta forma, o momento para informar-
se, realizando o cálculo do tempo de serviço 
e verificando as possibilidades para encami-
nhar a sua aposentadoria é agora!

Confira um panorama atual 
da Reforma da Previdência 

Pisos salariais 
Reajustes

Antecipações 
Transporte

Horas-extras 
Compensações

Adicional por tempo 
de serviço 

CIPA
Adicionais noturnos 

Aviso prévio  
Ajuda de custo ao estudante 

EPI’s
Auxílio creche
Auxílio funeral

Pagamento das rescisões  
Férias

Garantia à gestante, ao 
alistando e ao aposentado

A CCT protege você!

Procedimentos realizados no sindicato: 

Avaliação, urgência (dor, abscessos, altera-
ções pulpares), limpeza, restaurações (sim-

ples, complexas e estéticas), extrações dentá-
rias simples, odontopediatria (atendimento 
infantil) e remoção de aparelho ortodôntico 

Atendimento: Segunda à sexta, das 8h às 11h30

Sócio (a),
marque sua consulta odontoló-

gica, para você e seus 
dependentes, no setor de saúde 

do Sindicato! 

Fone: 3566-0318
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Foi aprovado na noite de 10 de 
julho, em primeiro turno na Câma-
ra dos Deputados, por 379 votos a 
favor e 131 contra, o texto-base da 
reforma da Previdência. Dos deputa-

dos gaúchos, 22 votos foram favorá-
veis e apenas sete contrários.

A proposta ainda deverá passar 
por um segundo turno na Câmara, em 
6 de agosto. Se aprovada, irá para o 

Senado. Se os senadores aprovarem o 
texto da Câmara sem mudanças, ele 
será promulgado. Caso apenas uma 
parte seja aprovada pelo Senado, será 
promulgada, e o que foi mudado vol-

tará para a Câmara. O Senado pode 
aprovar um texto diferente. Se isso 
acontecer, volta para a Câmara.

Confira a seguir como votaram os 
parlamentares do Estado.

Você vai morrer trabalhando! 
REFORMA DA PREVIDÊNCIA
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