
Todos os anos, ao encerrar a campanha 
salarial, uma entidade sindical finaliza uma 
etapa fundamental para melhorar a qualida-
de de vida dos trabalhadores e trabalhadoras 
de sua base. A campanha, o reajuste salarial 
e a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 
são frutos do trabalho do Sindicato.

A Convenção engloba as cláusulas ecô-
nomicas e sociais que definem os direitos 
da categoria. Feito anualmente, em conjun-
to com o departamento jurídico, preve o 
reajuste salarial e um piso para a categoria 
metalúrgica e os outros direitos como auxí-
lios estudante, creche e funeral, quinquênio, 
estabilidade ao aposentando, 13º salário, fé-
rias, entre outros tantos benefícios. 

Na Convenção Coletiva do STIMM-
MESL há mais de 50 cláusulas que foram 
construída ao longo das negociações sala-
riais e todos os anos, os dirigentes sindicais precisam lutar para que os 
patrões não retirem direitos (cláusulas) da nossa CCT. 

Já a estipulação e o reconhecimento de um piso salarial é uma luta 
constante de muitas categorias no país, visto que não existe lei salarial 
que garanta reposição automática das perdas inflacionárias.

Logo, a constante negociação do sindicato neste aspecto é a garantia 
de ganhos econômicos aos trabalhadores de sua base.

No começo deste mês foi realizada a assembleia que encerrou a cam-
panha salarial (foto) e, mais uma vez, vencemos essa etapa com êxito.

É dever constitucional do Sindicato lutar por melhores condições 
de trabalho e negociar com a patronal para todos os trabalhadores de 
sua base. E é importante que os trabalhadores que integram essa base 
(re)conheçam o trabalho feito pela entidade sindical que o representa. 
Mais que isso, é importante que apoie as lutas do Sindicato, pois JUN-
TOS SOMOS FORTES!

- AGOSTO / 2019 -

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 - Férias 

Garantia ao alistando, à gestante e ao aposentando

Veja alguns direitos garantidos na nossa Convenção

A CCT protege você!

Reajuste salarial conquistado, direitos garantidos na Convenção Coletiva 
e uma entidade forte que defende os trabalhadores, é hora de...

Valorizar o trabalho do Sindicato
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ATENDIMENTO JURÍDICO 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 12h e das 13h30 às 18h30

Nossos telefones e whatsapp para atendimen-
to direto e esclarecimento de dúvidas: (51) 

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

www.metalsaoleo.org.br          Sindimetal.sãoleopoldo
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                 (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$ 1.375,31

Reparação de Veículos: 
R$ 1.496,00 (piso normativo)

Adicional de Insalubridade

Grau Médio - 20% do SM
Grau Máximo - 40% do SM

INDICADORES 
SALARIAIS

Na noite de quinta-feira 
(1°) de agosto, os metalúrgicos 
e metalúrgicas de São Leopol-
do aprovaram um reajuste de 
3,5% e a manutenção das cláu-
sulas sociais na Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT), 
durante assembleia realizada 
no auditório do Sindicato. 

O Indice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC) 
acumulado do período foi de 
3,31%, com isso, diante do 
reajuste conquistado, os me-
talúrgicos de São Leopoldo 
e Região garantiram o maior 
aumento real do estado. 

Coordenando a assembleia, 
o presidente do STIMM-
MESL, Valmir Lodi destacou 
a importância do percentual 
de reajuste e da cláusulas so-
ciais que foram mantidas atrá-

ves da CCT. “Estamos numa 
conjuntura muito difícil para 
os trabalhadores, com ataques 
do governo que retiram direi-
tos históricos. Por isso, além 
do reajuste salarial, ter uma 
Convenção forte que garanta o 
quinquênio, horas-extras, 13° 
salário, férias, auxílio estudan-
te, entre tantos outros direitos, 
é fundamental”, disse ele.

O dirigente ressaltou tam-
bém a necessidade dos tra-
balhadores (as) apoiarem o 
Sindicato se associando à en-
tidade. “O que os empresários 
e este governo querem é aca-
bar com o movimento sindi-
cal, para deixar o trabalhador 
desprotegido. Por isso, quan-
to mais sócios um Sindicato 
tiver, mais forte será e mais 
difícil será para os patrões re-

tirarem direitos”, explicou.
Na assembleia, os dirigen-

tes que integram a mesa de 
negociação relataram como 
foram as reuniões com a patro-
nal, chamando atenção para o 
objetivo dos empresários que 
visam retirar direitos e suca-
tear as relações de trabalho, 
atráves de leis e reformas de 
flexibilização e terceirização 
dos contratos de trabalho. 

Foi destacado que nos úl-
timos anos, o STIMMMESL 
tem enfrentado um forte ata-
que da patronal e resistindo, 
garantindo um reajuste digno 
e direitos que protejam os tra-
balhadores.

A data base da categoria é 
1° de julho. Em breve, a CCT 
será homologada e estará dis-
ponível no nosso site.

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!

Não há cobrança
de imposto sindical

Muitos trabalhadores(as) ainda confun-
dem a Cobrança Negocial com o Imposto 
Sindical, que era uma taxa cobrada anual-
mente, em parcela única, no mês de março. 
Esta foi extinta com a entrada em vigor da 
Lei 13.467/17, conhecida como Reforma 
Trabalhista, em novembro de 2017.

Desde então, o Sindicato dos Trabalhado-
res Metalúrgicos de São Leopoldo e Região 
não realizou nenhum desconto respectivo à 
taxa.

Recentemente, a Medida Provisória 873 
estabeleceu discussão sobre a cobrança de 
taxas de trabalhadores(as) não associados 
ao Sindicato. Durante sua vigência, muitas 
foram as discussões levantadas junto à Jus-
tiça, que em muitos casos, entendeu a MP 
como uma medida inconstitucional e deu 
parecer favorável às taxas sindicais.

Sem ser levada a votação no Congresso, 
a medida perdeu validade no mês de junho 
e discussões sobre o texto em questão não 
são mais consideradas no campo jurídico.

Metalúrgicos aprovam reajuste de 3,5% 
e manutenção das cláusulas sociais
O percentual garantiu para os trabalhadores da nossa 

base um aumento real de 0,19%, o maior do RS

Com informações do STIMMMEC
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Os deputados federais gaúchos repetiram o pri-
meiro turno ao votarem na madrugada de quarta-
feira (7) em segundo turno o texto-base da reforma 
da Previdência. 

Novamente, 22 parlamentares foram favorá-
veis à proposta do governo Bolsonaro e traíram 
os trabalhadores, as trabalhadoras, os aposenta-
dos e as pensionistas, enquanto apenas 9 foram 
contrários à destruição da aposentadoria.  Na vo-
tação geral o texto, que havia recebido 379 votos 
a favor e 131 contra no primeiro turno, desta vez 
foi aprovado por um placar de 370 a 124, com 
uma abstenção.

Liberação de R$ 3 bilhões para emendas par-
lamentares: Além de acelerar os trabalhos e que-
brar o prazo de cinco sessões entre as votações em 
primeiro e segundo turno, os debates foram mar-

cados por acusações da oposição de que o governo 
conseguiu votar a matéria apenas depois de enviar 
ao Congresso projeto com recursos de cerca de R$ 
3 bilhões para liberação de emendas parlamenta-
res que teriam sido prometidas em troca de votos 
favoráveis.

E no dia seguinte, o plenário da Câmara dos De-
putados rejeitou todos os pedidos de alteração fei-
tos pela oposição para a reforma da Previdência. 
Durante a sessão de votação dos destaques (suges-
tões de mudança), os parlamentares recusaram, por 
exemplo, a supressão do trecho da PEC 6 que prevê 
pensão inferior ao salário mínimo nos casos em que 
há acumulação com outras fontes de renda.

Tramitação: Concluída a tramitação na Câmara, 
a matéria segue para análise do Senado, onde tam-
bém será votada em dois turnos de votação.

NÃO VAMOS MORRER TRABALHANDO! 

Reforma da Previdência é aprovada em 2o turno 
na Câmara dos Deputados e irá para o Senado

Entenda a importância da contribuição negocial
Também foi aprovado na assembleia a taxa 

de contribuição negocial. Para os salários até R$ 
2.000,00 será descontado cinco parcelas de R$ 
20,00, totalizando R$ 100,00. Já os trabalhadores 
que tem salários acima de R$ 2.000,00 contribuirão 
com cinco parcelas de R$ 30,00, que dá o total de 
R$ 150,00. A cobrança da taxa iniciará no mês de 
setembro. Todos os trabalhadores(as), associados 
ou não, pagarão a taxa de contribuição negocial.

Contribuo ao sindicato e não ga-
nho nada com isso? 

Muitos trabalhadores não associados ao sin-
dicato discutem a legitimidade da cobrança da 
taxa negocial, assim como questionam os ga-
nhos com a luta sindical. Neste sentido, vale 
relembrar que a cobrança desta taxa é advinda 
de um dever constitucional do sindicato, visto 
que, este é obrigado pela Constituição Federal 
a representar toda a categoria em negociações 
coletivas. Estas, por sua vez, geram custos 
que vão desde uma assessoria jurídica perma-

nente ao Sindicato e aos 
trabalhadores(as) até a mo-
bilização da categoria em 
assembleias e atos de Cam-
panha Salarial, assim como 
a elaboração de jornais e in-
formes. 

Em um país sem lei sa-
larial, esperar pela bondade 
dos empresários em conce-
der reajustes acima da in-
flação é quase um milagre. 
Tanto é que nos últimos 
anos as propostas de muitos 
patrões giraram em torno do parcelamento da 
inflação, ou seja, parcelar a desvalorização dos 
salários, sem qualquer expectativa de ganho real 
aos trabalhadores. Também nas últimas campa-
nhas, muitas foram as tentativas de retirar di-
reitos previstos na CCT, como o Quinquênio, 
que é garantia de valorização dos trabalhadores 
veteranos de uma empresa.

Ganhos econômicos x Contribui-
ção ao Sindicato: 

Na sequência, exemplificamos utilizando fai-
xas salariais distintas, é possível dimensionar 
quais os ganhos econômicos da categoria se com-
parados às contribuições devidas ao sindicato. O 
valor bruto de reajuste salarial deve ser multipli-
cado por 13 meses, se considerado o 13º salário.

Confira as simulações:

Salário base: R$ 1.328,00 (piso)
Reajuste de 3,5% em 2019: 

R$ 1.375,41
Valor mensal incorporado 

no salário: R$ 46,51 
Contribuição Negocial: 100,00

(5x de 20,00)

Valor bruto de ganhos no ano 
com as negociações do sindicato:

R$ 619,95

Exemplo 1 Exemplo 2 Exemplo 3 Exemplo 4

Salário base: R$ 2.200,00 (piso)
Reajuste de 3,5% em 2019: 

R$ 2.277,00
Valor mensal incorporado no 

salário: R$ 77,00 
Contribuição Negocial: 150,00

(5x de 30,00)

Valor bruto de ganhos no ano
com as negociações do sindicato:

R$ 1.026,41

Salário base: R$ 3.600,00 (piso)
Reajuste de 3,5% em 2019: 

R$ 3.726,00
Valor mensal incorporado 

no salário: R$ 126,00 
Contribuição Negocial: 150,00

(5x de 30,00)

Valor bruto de ganhos no ano
com as negociações do sindicato:

R$ 1.679,58

Salário base: R$ 5.200,00 (piso)
Reajuste de 3,5% em 2019: 

R$ 5.382,00
Valor mensal incorporado 

no salário: R$ 182,00 
Contribuição Negocial: 150,00

(5x de 30,00)

Valor bruto de ganhos no ano
com as negociações do sindicato:

R$ 2.426,06

Que tal comer uma deliciosa 
feijoada e fazer o bem? 

Participe da segunda edição da 
Feijoada Beneficente em prol 

da Associação Vida Nova de São 
Leopoldo.  Todo o lucro arreca-
dado no evento será revertido 

para a instituição! 
Ingressos e mais informações 
com Maristel Brasil Pereira: 

(51) 99978-6360
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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 necessá-
rio que a empresa seja conveniada com a 
cooperativa, verifique junto ao RH e presio-
ne 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  

Os trabalhadores e trabalhadoras com salá-
rios equivalentes até duas vezes e meia o piso 
da categoria devem ficar atentos ao prazo de 
requerer o auxílio estudante.

A solicitação tem que ser enviada até o dia 
31 de outubro de 2019 ao setor de Recursos 
Humanos da empresa. É nesta data em que 
esgota o prazo de requerimento. 

A empresa terá até o 5º dia útil do mês de 
novembro deste ano para pagar a 1a parcela 
que corresponde à metade do piso da catego-
ria. A solicitação da 2a parcela deve ser enca-
minhada até 31 de março de 2020 e paga no 
mês de abril. 

O auxílio estudante é um direito seu e esttá 
consagrado em nossa Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT). É um incentivo indireto, va-
lor que reembolsa parte dos custos que você 
tem com educação, a qual é cobrada e exigida 
pelas empresas na hora da seleção dos traba-
lhadores para ter uma vaga de emprego.

Auxílio-estudante 
é garantido na Convenção 

Muitas empresas da nossa base concedem 
anualmente o programa de Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR) aos trabalhadores, 
que diz respeito à participação nos lucros e 
resultados da produção. 

Os valores, que acrescem consideravel-
mente a renda dos trabalhadores, são aprova-
dos e liberados após a negociação das metas 
entre a comissão, o Sindicato e a empresa.

PLR também está 
assegurado na CCT...

... assim como o quinquênio

Por isso, é importante que 
você conheça o trabalho do 

Sindicato e a CCT, para 
saber dos seus direitos!

O quinquênio é uma bonificação dada aos 
trabalhadores (as) que completam cinco anos 
na empresa.

 É um adicional por tempo de serviço e o 
percentual e abrangência é determinado na 
CCT.


