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Empresas que atrasam o paga-
mento dos trabalhadores, que não 
depositam o FGTS, que não pagam 
horas-extras e outros direitos como 
insalubridade e adicional noturno. 
Empresas que fecham as portas, 
deixando os trabalhadores a ver 
navios, sem receber os honorários 
da rescisão. Essa é a realidade que 
todos os dias bate na porta do Sin-
dicato, atráves das inúmeras denún-
cias que a entidade recebe. 

São tempos difíceis para os traba-
lhadores brasileiros, desde a implan-
tação da reforma trabalhista, ainda no 

governo de Michel Temer (MDB).
Recentemente, o Sindicato acom-

panhou os trabalhadores no protesto 
realizado em frente a casa do pro-
prietário da metalúrgica Zehn, que 
simplesmente dispensou seus fun-
cionários e se aproveitou do fato 
para retirar todos os equipamentos 
da sede. 

Esta é apenas uma das muitas si-
tuações que o Sindicato está acom-
panhando, de desrespeito com a 
classe trabalhadora e aos sindicatos 
que há anos lutam para garantir uma 
vida digna aos trabalhadores.

São tempos difíceis 
para os trabalhadores

Número de denúncias bate recorde no Sindicato. Metalúrgicos 
da região sofrem com a legislação que beneficia os patrões

Senado aprova a reforma mais cruel para trabalhadores

O Senado aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 
006/2019, nome oficial da reforma da Previdência do governo de Jair 
Bolsonaro (PSL), na terça-feira (22), por 60 votos a favor e 19 contra. 
As novas regras endurecem o acesso para a aposentadoria e pensões 
dos trabalhadores e trabalhadoras, bem como para suas viúvas, viúvos 
e seus dependentes.

A reforma também reduz o valor do benefício e aumenta o tempo de 
contribuição dos trabalhadores em atividades insalubres e praticamente 
acaba com a aposentadoria especial. Outra cruel mudança é a que dimi-
nui o valor do benefício para quem se aposenta por invalidez.

As mudanças passam a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2020.
O que muda no Regime Geral da Previdência Social (RGPS):
- Obrigatoriedade de idade mínima para a aposentadoria, de 65 anos 

para homens e 62 para as mulheres.
- O valor do benefício para aposentadoria por idade será de apenas 

60% da média geral de todas as contribuições, a partir de 1994. Serão 
acrescidos 2% a cada ano que ultrapasse os 20 anos de contribuição no 
caso dos homens e 15 anos no caso das mulheres.

Pelas regras atuais, para se aposentar por idade eram necessários 15 
anos de contribuição para ambos os sexos, mas, os homens se aposenta-
vam aos 65 anos e mulheres aos 60.

O valor do benefício era calculado com base na média das 80% maio-
res contribuições feitas pelo trabalhador ao longo da vida profissional. 

Com isso, um homem que se aposentaria com 15 anos de trabalho e 65 
anos de idade receberia a média de 85% das suas melhores contribuições.

Com a reforma o homem precisará trabalhar mais cinco anos e vai 
receber somente 60% da média geral, o que fará o benefício se reduzido 
além dos 25% de diferença dos índices. 

É o fim da aposentadoria!

No texto aprovado estão mudanças cruéis que reduzem os valores dos benefícios 
dos contribuintes do INSS e dos servidores públicos federais
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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
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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.

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

Sérgio Nobre é eleito presidente da CUT
Metalúrgico do ABC é eleito para mandato 

de 4 anos na  presidência da Central
Os delegados e delegadas do 

13º Congresso Nacional da CUT 
“Lula Livre” – Sindicatos Fortes, 
Direitos, Soberania e Democracia, 
elegeram nesta quinta-feira (10), 
em chapa única, a nova direção 
Nacional da CUT para o mandato 
de 2019/2023.

Para a presidência da entidade 
foi eleito por unanimidade o me-
talúrgicos do ABC, Sérgio Nobre. 
A vice-presidência será ocupada 
pelo representante do sindicato 
dos Bancários, Financiários de 
São Paulo, Osasco e Região, Vag-
ner Freitas, presidente por dois 
mandatos de sete anos. A Secre-
taria-Geral será comandada pela 
primeira vez nos 36 anos de CUT 
por uma mulher, a trabalhadora 
rural, Carmen Foro.

Em seu discurso de posse, 
Sérgio Nobre agradeceu a todos 
e todas que participaram do 13º 
Concut pela qualidade rica dos de-
bates, pelo esforço na construção 
do Congresso e, em especial, aos 
sindicatos de base, aos presidentes 

das CUT’s estaduais 
e a todos os funcio-
nários da Central 
que trabalharam me-
ses na organização 
do congresso.

Ele destacou que o 
período de seu man-
dato será duro em 
consequência dos ataques aos direi-
tos que a classe trabalhadora vem 
sofrendo desde o golpe de 2016, e 
mais fortemente nos últimos dez 
meses de governo de Jair Bolsona-
ro (PSL), que só apresenta propos-
tas de retirada de direitos sociais e 
trabalhistas e não tem projeto de 
desenvolvimento econômico, com 
justiça e inclusão social, e geração 
de emprego e renda.

“Esse Congresso foi realizado 
numa conjuntura adversa, difícil, 
que requereu de todas as forças po-
líticas a mais ampla unidade para 
enfrentar o fascismo neste país. 
Esta chapa expressa toda a diver-
sidade do país, de raça e entidades. 
Tem gente do campo, da cidade, 

de entidades públicas e privadas e  
LGBTs”, declarou.

Vagner Freitas, agora vice-presi-
dente da entidade, agradeceu o apoio 
de todos e todas durante seu mandato 
na presidência da CUT e, disse estar 
honrado da chapa única, eleita com 
representantes de todos os sindicatos 
da base, do campo e da cidade, de 
homens e de mulheres. “Parabéns a 
todos, à coordenação do Congresso, 
às correntes políticas que tiveram a 
capacidade de construção da chapa 
única e aos mais de 1700 delegados, 
que num momento conturbado fize-
ram este 13º Concut. Demonstramos 
a nossa energia e qualidade da repre-
sentação dos trabalhadores e traba-
lhadoras do Brasil”.

Setor da saúde
Lembramos que o Sindicato oferece 

assitência médica e odontológica, com 
o valor de R$ 12,00 por consulta. 

Para o médico são disponibilizadas 12 fichas, 
de segunda a sexta-feira, por ordem de chegada 

das 8h às 9h. O atedimento é das 9h às 11h. 
O sócio (a) tem direito a um reconsulta em 15 dias.
Já para a dentista, é necessário marcar a consulta 

através do telefone da enfermaria: 3566-0318.
O atendimento é das 8h às 12h.  

Atenção 
estudantes

A solicitação para reque-
rer o auxílio estudante 

tem que ser enviada 
até 31 de outubro ao setor 

de Recursos Humanos.

 A empresa tem até o 5º 
dia útil de dezembro 

deste ano para pagar a 
1a parcela, correspon-
dente à metade do piso 

da categoria.

              Fique atento
                para não 

               perder o prazo!


