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O Zé Marreta está de volta
Desde as primeiras edições das Marretas, o Sindicato 
contava com a participação do mascote da entidade: o 
Zé Marreta. Entretanto, o personagem havia caído no 

esquecimento devido ao design antigo e do novo modelo
do jornal, adotado nos últimos anos.

 Recentemente, a secretaria de Comunicação do 
STIMMMESL iniciou um projeto para atualizar o mascote
 e reintegrar o personagem nas campanhas de mídias e nos 

materiais de comunicação do Sindicato.

O objetivo é dar mais leveza para as nossas ações 
e se aproximar ainda mais da  categoria.

Sua empresa não cumpre a CCT? 
Denuncie no Sindicato

A Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) reúne um conjunto de cláusulas 
que definem os direitos dos trabalhado-
res de uma determinada base. É docu-
mento máximo que rege relação patrão/
empregado, discutido entre os represen-
tantes dos patrões (entidade patronal) e 
os representantes dos trabalhadores (diri-
gentes sindicais), após isso, o documento 
é homologado nos órgãos legais. 

A CCT é fundamental para proteger os 
trabalhadores e assegurar direitos e bene-
fícios. E é obrigação da empresa cumprir 
a Convenção, caso contrário, a empresa 
é multada.

A CCT dos metalúrgicos de São Le-
opoldo e Região foi discutida durante 
a campanha salarial e além do reajuste 
econômico, teve as mais de 50 cláusulas 

sociais renovadas.

Garantia do pagamento de horas ex-
tras, quinquênio, auxílio estudante, auxí-
lio creche, adicional noturno, insalubri-
dade, férias, entre outros direitos estão 
previstos na Convenção.

Porém, devido aos ataques que a classe 
trabalhadora vem sofrendo com a flexibi-
lização dos direitos, terceirização, con-
trato de trabalho intermitente... Muitos 
empresários se sentem no direito de não 
cumprir a lei, o que está estipulado na 
Convenção.

Caso isso esteja ocorrendo no local 
onde você trabalha, denuncie no Sindica-
to. A nossa entidade acionara a assessoria 
jurídica e tomará as medidas cabíveis.

A CCT é lei! Não respeitar a CCT é crime!
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Trabalhadores da Gerdau aprovam fixa-
ção de turnos com criação de 120 vagas
Os trabalhadores da Gerdau, da 

planta de Sapucaia do Sul, aprova-
ram a fixação de turnos durante as-
sembleia na noite de 29 de agosto, 
na sub-sede do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de São Leopoldo e Região 
(STIMMMESL). Com essa medida, 
a unidade de Sapucaia criará 120 va-
gas, a partir das implantação dos tur-
nos, em abril de 2020. A vigência do 
atual acordo é até 30 de setembro.

O presidente do Sindicato, Val-
mir Lodi conduziu a assembleia e 
relembrou a conversa realizada em 
junho. “Lutamos para que a empresa 
não implantasse o turno fixo. É ruim 
estarmos fazendo essa discussão? É, 
mas temos que enfrentar. O Sindica-
to vai acatar o que os trabalhadores 
resolverem”, garantiu o dirigente.

A proposta apresentada é de im-
plantação de turnos fixos com incor-
poração de um percentual conforme 
os turnos. Também haverá uma in-
denização, que será feita através de 
quitação judicial, para não incidir no 
Imposto de Renda. Esse valor irá in-
jetar em torno de 3 milhões na eco-
nomia de Sapucaia do Sul.

Os trabalhadores que laborarem no 

turno da noite terão 35% de adicio-
nal noturno. “A maioria das empre-
sas paga 20% de adicional noturno. 
A única empresa da nossa base que 
pagará 35 % é a Gerdau, sem dúvida, 
isso é um ganho para os metalúrgicos 
da empresa”, disse o presidente.

Além disso, haverá um aumento 
de 0,5% sobre a Convenção Coletiva 
de Trabalho 2019/2020 para todos os 
trabalhadores balizados por metas, 
a partir de dezembro. Com isso, os 
metalúrgicos da Gerdau terão um re-
ajuste salarial de 4%, sob a data base 
da categoria, 1º de julho.

“Esses turnos serão fixados a partir 
de 1º de abril de 2020. Com isso, os pa-
gamentos serão feitos em abril do ano 
que vem”, explicou Valmir, relatando 
que foram feitas inúmeras reuniões 
com a direção da empresa e o Minis-
tério Público do Trabalho (MPT) para 
chegarem num consenso.

Com a aprovação da fixação de 
turnos, que se concretizará em abril, 
será elaborado um termo aditivo 
para renovação do atual acordo, ga-
rantindo que até lá permanecerá tudo 
como está, sem perdas para os traba-
lhadores.

Em 10 de setembro, o STIMM-
MESL realizou uma assembleia na 
empresa Reginato Metais Desing, 
em Campo Bom. O motivo da in-
tervenção do Sindicato foi a deci-
são tomada pela empresa de reti-
rar o direito à  insalubridade, que 
equivale a 40% do salário mínimo 
e não repassar o reajuste salarial 
de 3,5% para os trabalhadores. Se-
gundo a Reginato Metais a decisão 
de não conceder o reajuste salarial 
é permitida pela legislação.

Em assembleia os trabalhadores 

autorizaram o Sindicato a entrar 
com uma ação judicial para o cum-
primento da Convenção Coletiva 
dos Trabalhadores.

O presidente do Sindicato, Val-
mir Lodi, disse que “apesar da si-
tuação em que a legislação atual 
maltrata e penaliza  os trabalhado-
res com retira de direitos, nós con-
tinuaremos a defendê-los. Porém 
é preciso que as conquistas e as 
ações do Sindicato sejam valoriza-
das, precisamos do apoio da nossa 
base.”

Sindicato realiza assembleia na Reginato Metais 

Para ter validade no acordo de intervalo de 30 minutos é obrigatório a 
participação do Sindicato. Caso contrário, o acordo não tem validade e o 
Sindicato pode entrar com uma ação na justiça anulando o acordado.

E além disso, para piorar a situação, é possível cobrar da empresa o 
intervalo como horas extras. Esse acordo só é valido para quem traba-
lha de segunda a sábado e por isso, a validade é só com a participação 
do Sindicato.

Muitas empresas tem procurando o STIMMMESL para negociar, 
mas tem que ficar claro que o acordo tem que ser bom para os dois la-
dos. Por isso, fica o alerta, se alguma empresa estiver fazendo acordos 
sem o aval da nossa entidade, será cobrado na justiça.

Você sabia que para o acordo de 
intervalo de 30 minutos ter validade

 precisa da participação do Sindicato?

O governo de Jair Bolsonaro (PSL) prepara 
mais um ataque brutal contra a classe trabalha-
dora e os aposentados e pensionistas, especial-
mente os mais pobres que recebem um salário 
mínimo (R$ 998,00) por mês.

De acordo com o Portal do Estadão, a equi-
pe econômica, chefiada pelo banqueiro Paulo 
Guedes, está estudando a possibilidade de re-
tirar da Constituição a previsão de correção do 
salário mínimo pela inflação, reduzindo ainda 
mais o poder de compra de quem sobrevive 
com um salário mínimo por mês, de salário ou 
benefícios previdenciários, como aposentado-
ria, pensão por morte.

Ainda segundo o Estadão, Guedes e sua 

equipe querem congelar até a reposição da in-
flação até que as contas públicas estejam em 
ordem. A ideia é que em momentos de grave 
desequilíbrio fiscal, como o atual, o governo 
possa congelar tudo.

A proposta de orçamento para o ano de 
2020, afirma a matéria, prevê aumento do sa-
lário mínimo dos atuais R$ 998 para R$ 1.039 
a partir de janeiro do ano que vem, levando em 
conta a variação da inflação. 

Hoje, a Constituição prevê que é direito so-
cial do cidadão ter acesso a um salário mínimo 
“com reajustes periódicos que lhe preservem 
o poder aquisitivo”. Isso significa que todos 
os anos o governo é obrigado a, pelo menos, 

repor a inflação.
Até o ano passado, a 

Política de Valorização 
do Salário Mínimo (Lei 
13.152), criada durante o 
governo do ex-presidente 
Lula e aprovada pelo Con-
gresso Nacional durante o 
governo da ex-presidente 
Dilma Rousseff, fixava a 
correção com base no Ín-
dice de Preços ao Consumidor (INPC) do ano 
anterior mais o Produto Interno Bruto (PIB) de 
dois anos antes. Em janeiro deste ano, termi-
nou a validade desta Lei.

Governo Bolsonaro quer congelar o salário mínimo por alguns anos

Empresa retirou o pagamento da  insalubridade e não 
repassou o reajuste salarial de 3,5% para os trabalhadores

De maio de 2004 a 2019, o salário mínimo acumulou aumento real de 74,33%



Falta de respeito com os trabalhadores

A empresa Stihl já teve tempos melhores, agora conta com super-
visores que demitem trabalhadores que sempre deram seu sangue e 
suor pela empresa. 

Também coagem os trabalhadores como está acontecendo no setor 
do ZCR, onde os companheiros sofrem opressão e são demitidos por 
não concordarem com as opiniões da nova liderança. 

Outro exemplo é a manutenção que sofre com analista sem competência 
e que coage os trabalhadores que sem-
pre desempenharam suas funções.

Será que é esse mesmo o padrão 
de liderança da Stihl?

O Sindicado não concorda com 
esse tipo de atitude. Ficaremos de 
olho nestas situações e comporta-
mento e caso as intimidações con-
tinem, tomaremos as medidas ne-
cessárias. 
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DENÚNCIAS

NÃO SE CALE!
Faça a sua denúncia, 

de forma anônima, 
no site do Sindicato.  

Ou atráves do nosso  whats-
sap (51) 99501.8195. Diga 
não ao assédio moral e aos 

abusos dos patrões!

Cadê o FGTS?

De acordo com os relatos dos trabalhadores da SS USINAGEM, 
em São Leopoldo, a empresa está 
há cinco meses sem pagar o FGTS dos trabalhadores. 

Além disso, há algumas pessoas que fazem 
hora extra e a empresa só está pagando fora 
do contracheque. 

Após uma conversa com os dirigentes do 
Sindicato, a empresa se comprometeu em re-
solver a questão das horas extras e também 
será colocado em dia o FGTS. 

O Sindicato está acompanhando a situação 
e caso a empresa não cumpra o prometido, 
a nossa entidade entrará na justiça por des-
cumpimento da Convenção Coletiva de Tra-
balho.

Recursos desumanos 

Até quando, a Controil vai 
chamar de Recursos Humanos 
um setor que não está funcionan-
do?

Acreditamos que é necessá-
rio ter trabalhadores, neste setor, 
que valorizem as relações com 
os demais colegas de empresa. 

É inaceitável, ter profissio-
nais de recursos humanos que 
não cumprimentam as pessoas 
que trabalham a sua volta.  

A Controil já tirou muita coi-

sa de seus trabalhadores, e agora 
quer que a gente engula um setor 
de recursos humanos desumano. 

Triste! A Controil está indo 
pro buraco com esses tipos de 
pessoas.

STIHL CONTROIL

SS USINAGEM

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) - Estagiária de jornalismo: Laura Justo

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

Atenção estudantes
A solicitação para requerer o auxílio estudante tem que ser enviada até o dia 31 de 

outubro ao setor de Recursos Humanos. 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 categoria.
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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: com-
provante de residência, de renda, 
CPF, RG e CNH. Todos devem es-
tar 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  

O Sindicato alerta a categoria e prin-
cipalmente quem trabalha no sistema de 
compensação de segunda a sexta, quando 
o feriado cair no sábado, os trabalhadores 
tem direito a receber 7.35 horas com um 
adicional de 50% de horas extras.

Isso está garantido na Convenção Co-
letiva de Trabalho (CCT), por tanto se na 
empresa onde vocẽ trabalha não paga isso, 
entre em contato com o Sindicato que en-
tramos com uma ação coletiva contra a em-
presa para buscar o direito dos trabalhadores.

Sempre que você fizer horas extras além 
da jornada de trabalho deve ser remunera-
do. O trabalhador deve receber no sábado, 
as duas primeiras horas extras com o adi-
cional de 50% e o restante com 100%.

Já quando trabalhar nos feriados e do-
mingos todas as horas extras são de 100%.

Isso está garantido na Convenção Co-
letiva de Trabalho (CCT) e não é lei, tem 
que negociar a cada ano para que você te-
nha esse direito. Se não fosse o Sindicato, 
provavelmente, você trabalharia horas ex-
cedentes sem receber.  

Você sabe como devem ser 
pagas as horas extras?

São inúmeros os ataques a classe trabalhadora. Atualmente, tramita no Congresso Federal a Me-
dida Provisória (MP) 881, chamada de  uma mini Reforma Trabalista, pois altera 36 itens da CLT. A 
MP prevê que os sindicatos só representarão os trabalhadores associados na entidade.

Com isso, os direitos garantidos na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), que é negociada todo 
ano, na campanha salarial serão válidos apenas aos sócios dos STIMMMESL. Inúmeros trabalhado-
res ficarão sem auxílio estudante, horas-extras, quinquênio, férias, adicional noturno, insalubridade, 
entre outros direitos. 

Essa medida é mais um ataque aos trabalhadores que estão sendo penalizados desde que a Reforma 
Trabalhista entrou em vigor, mas quem sabe agora, a categoria dê valor para o Sindicato?

Nova reforma trabalhista defende que CCT 
proteja apenas os trabalhadores associados

Você sabia que a Participação nos Lucros e Resultados é 
lei (artigo 7º, inciso XI da Contituição Federal) e que o pa-
trão tem que adotar esse programa e chamar o Sindicato para 
fazer as negociações. Pois sem a entidade sindical  não tem 
validade, por isso que se o Sindicato não assinar a PLR a em-
presa não paga e, caso efetue algum pagamento tem que ter o 
desconto no imposto de renda.

O STIMMMESL está fazendo um levantamento de quais em-
presas que não tem a PLR para buscar a implantação do benefício. 

Feriado no sábado

 PLR é um direito e está na Constituição

Depois de muitos boatos, a Delga chamou o Sindicato e comunicou que perma-
necerá em São Leoplodo. Porém terá que fechar o turno da noite devido a queda de 
produção que a GM teve. O STIMMMESL garantiu que os trabalhadores passem 
para os primeiros e segundos turnos e que a partir do fechamento do turno da noite 
nenhum trabalhador seja mantido em contrato temporário.

O Senado adiou mais uma vez a votação 
da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
nº 06/2019, da reforma da Previdência. A pro-
posta, principal projeto do governo de Jair 
Bolsonaro (PSL), deveria ser analisada pela 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na 
terça-feira (24) de manhã e, à tarde, deveria 
ser votada em primeiro turno no plenário da 
Casa.

Na segunda-feira (23), o presidente do Se-

nado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), adiou a 
votação em plenário para quarta-feira (25) e 
manteve apenas a votação na CCJ. Na terça, 
em mais uma reviravolta, a CCJ anunciou que 
a análise e votação do relatório do senador 
Tasso Jereissati (PSDB/CE) às 78 emendas 
apresentadas à proposta será feita na próxima 
terça, 1º de outubro, a partir das 9h. No dia 
seguinte, quarta-feira (2), o Plenário da Casa 
deverá votar a PEC em primeiro turno.

Votação da Reforma da Previdência 
no Senado ficará para outubro

 Delga fechará o turno da noite

Há diferença de percentual 
conforme o número de horas 

a mais trabalhadas


