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Leia nesta edição:
- Novo horário de atendimen-

to do STIMMMESL 
- Reajuste salarial será 
negociado em novembro

Página 3 Contracapa

Sindicato e prefeitura atuam 
juntos para conter a pandemia

- Atuação sindical garante 
PLR para trabalhadores

Página 2

Não faça o vírus 
circular! Sempre 
que puder, fique 

em casa. Se preci-
sar sair, use más-
cara e higienize 
as mãos. Já são 
milhares de pes-
soas mortas pela 

Covid-19. 
Agora é o momen-
to de conscientiza-
ção e união. Cuide 

de si e de quem 
você ama!

#VAI PASSAR

Os dirigentes do Sindicato se-
guem percorrendo as empresas da 
região, verificando se estão cum-
prindo a legislação vigente, dando 
as condições necessárias para os tra-
balhadores se protegerem diante da 
pandemia. Além dos decretos mu-
nicipais, um dos documentos mais 
importantes neste contexto é a Por-
taria da Secretaria Estadual de Saúde 
(SES) No 283/2020, que determina 
às indústrias a adoção de medidas de 
prevenção e controle ao novo coro-
navírus, o COVID-19, no RS. 

Por isso, é fundamental que 
todos os trabalhadores estejam 

atentos e ajudem a fiscalizar se há 
o fornecimento de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs) su-
ficiente, higienização frequente, 
disponibilidade de álcool em gel, 
água e sabão, adaptação dos es-
paços para que os trabalhadores 
mantenham a distância mínima 
indicada. 

Qualquer irregularidade em rela-
ção às orientações deve ser comu-
nicada. Caso haja denuncias de não 
cumprimento das ações, é necessá-
rio solicitar explicações à empresa. 
E se o descumprimento seja com-
provado, o Sindicato deve propor 

os ajustes necessários e negociar 
os prazos para o estabelecimento se 
adequar. 

Se após isso, a empresa continuar 
descumprindo as medidas e colocan-
do a saúde dos trabalhadores e seus fa-
miliares em risco, é preciso denunciar 
no Ministério Público do Trabalho e 
na Secretaria Municipal de Saúde.

Também é importante que qual-
quer irregularidade referente ao 
descunprimento dos direitos traba-
lhistas ou normas especificadas nos 
acordos de suspensão de contrato 
ou redução de jornada sejam comu-
nicadas. 

Fiscalização é fundamental para vencermos o vírus

Região está na bandeira vermelha do coronavírus

No dia 4 de junho, diretores do 
STIMMMESL se reuniram com 
o chefe de gabinete da prefeitu-
ra, Ibanês de Oliveira Mariano. A 
pauta do encontro foi o combate 
à pandemia do novo coronavírus, 
o Covid-19. Desde o começo dos 
casos no Rio Grande do Sul e das 
orientações da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), que o Sindi-
cato tem atuado intensamente para 
preservar a vida e a saúde dos tra-
balhadores e seus familiares.

Se as empresas não estiverem cumprindo as medidas de proteção 
como fornecimento de EPIs, distaciamento entre os trabalhadores, 

higienização adequada... Denuncie ao Sindicato!

São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Esteio, Portão e 
Capela de Santana estão na temida bandeira verme-
lha da pandemia do coronavírus. Com isso, a região 
é classificada como zona de alto risco. O anúncio foi 
realizado pelo governador Eduardo Leite na noite de 
sábado (20). Na noite do domingo (21), o prefeito Ary 
Vanazzi afirmou que “não vamos recorrer da bandeira 
vermelha.” Na tarde de segunda (22), foi publicado 

o novo decreto municipal ampliando as restrições na 
cidade.

Na semana de flexibilização as medidas restritivas, 
houve um aumento no número de casos da doença e 
da ocupação dos leitos hospitalares e de UTI. Essa 
edição da Marreta foi fechada na terça e até às 20h 
de segunda, São Leopoldo contabilizava 673 casos, 8 
pessoas internadas, 486 recuperados e 9 mortes.

Com o aumento do números de casos da doença, 
região é considerada de alto risco
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Na última semana de maio, os dirigentes 
do Sindicato e a direção da Harsco, de Sapu-
caia do Sul, se reuniram e firmaram o acordo 
que estabelece o programa de Participação 
nos Lucros e Resultados na empresa, benefi-
ciando todos os trabalhadores e trabalhadoras 
da Harsco.

No documento assinado, estão as cláusulas 
de como será o programa que deverá ser ne-
gociado através de uma comissão tripartite, 

formada por representantes dos trabalhadores 
com a representação da empresa e do Sindi-
cato. Assim como os critérios e o estabele-
cimento de metas também estão previstos no 
texto.

Considerando que se trata de um programa 
anual, o pagamento será efetuado aos traba-
lhadores em janeiro de 2021, após a empre-
sa apurar os resultados obtidos no período. 
Porém, em julho de 2020 haverá um adianta-

mento correspondente a 50% do 
resultado oriundo do período de 
1 de janeiro de 2020 até 31 de ju-
lho de 2020.

De acordo com a direção do 
STIMMMESL, essa é mais uma 
vitória dos trabalhadores que 
conquistaram a PLR e terão um 
aumento na sua renda anual. Essa 
conquista é fruto da atuação forte 
do Sindicato.

STIMMMESL e Harsco firmam acordo
que institui o PLR na empresa

Trabalhadores da Delga retornam às 
atividades com jornada reduzida

Após a suspensão do contra-
to devido à pandemia do novo 
coronavírus, os trabalhadores 
e trabalhadoras da Delga, de 
São Leopoldo, retornam às ati-
vidades dia 3 de junho. Porém, 
com concessão de férias para 
80 trabalhadores e redução 
da jornada para o restante. O 
acordo foi assinado com o Sin-
dicato dia 1º e é válido por 30 
dias.

Por se tratar de medida ex-
cepcional e considerando as 
medidas de proteção impostas 
pelas autoridades públicas em 
relação à pandemia do Covid-
19, a empresa manterá apenas 
o número necessário de traba-
lhadores para viabilizar o fun-
cionamento de parte das ativi-
dades.

Por isso, serão dois turnos 

de trabalho, em alguns dias 
específicos da semana confor-
me definido pela empresa. Um 
das 7h às 13h e outro das 14h 
às 20h, não haverá refeição, 
apenas um café no início do 
primeiro turno e no final do se-
gundo. Os direitos como a as-
sistência médica e a cesta bási-
ca (Cartão Multi Alimentação) 
serão fornecidos normalmente, 
durante a vigência do presente 
acordo.

A redução de jornada e salá-
rio deverão respeitar os limites 
estipulados na Medida Pro-
visória no 936/20, que pode 
variar entre no mínimo 25% e 
máximo de 50%, os quais se-
rão definidos pela empresa. O 
retorno à carga horária normal 
de trabalho, poderá ocorrer a 
qualquer momento, conforme 

a reação de mercado e a neces-
sidade da Delga, e mediante 
comunicado, com antecedên-
cia mínima de dois dias.

Os trabalhadores da Del-
ga retornam ao trabalho após 
a suspensão do contrato de 
60 dias, a proposta havia sido 
aprovada pelos trabalhadores 
da empresa, em assembleia re-
alizada dia 6 de abril, no Sin-
dicato. A Delga implantou es-
sas medidas em todas as suas 
plantas, já que produz peças 
para a General Motors (GM), 
que aprovou o layoff de 5 mil 
trabalhadores, por até quatro 
meses, desde 14 de abril.

Desde então, como prevê o 
acordo, os trabalhadores go-
zam de estabilidade pelo mes-
mo período de vigência dessas 
medidas.

Já está liberado o calendário de pagamentos 
do PIS/PASEP para quem trabalhou em 2019. 
O pagamento começará em julho respeitando 
a ordem de nascimento do trabalhador.

Para saber se você tem direito de receber 
o PIS/PASEP você deve estar apto a algumas 
exigências, como ter trabalhado pelo menos 
30 dias de carteira assinada em 2019. O valor 
do abono para saque este ano é de R$ 1.045 
ou seja um salário mínimo atual podendo va-
riar conforme o tempo trabalhador no ano 
passado.

Por exemplo, se você trabalhou apenas um 
mês de carteira assinada, irá receber apenas 
1/12 do salário mínimo, representando um 
valor de R$ 87,08.

O calendário de saques abaixo segue o mês 
de nascimento dos beneficiários do PIS (em-
pregados de empresas privadas) e o número 
de inscrição no Pasep (servidores públicos).

 De acordo com o cronograma de saque, as 
retiradas poderão ser feitas a partir do dia 16 
de julho deste ano e se estendem até o dia 30 
de junho de 2021.

PIS/PASEP: Atenção ao 
calendário para saque 2020

Quer ficar por dentro das notícias do Sindicato? 
Adicione o nosso whatsapp: (51) 99501.8195 

e envie uma mensagem com o seu nome!



O Sindicato dos Metalúrgicos de São Leo-
poldo e Região renovou a Convenção Coleti-
va de Trabalho 2020/2021. A data base da ca-
tegoria é 1º de julho e devido a pandemia do 
novo coronavírus, o Covid-19, as cláusulas 
sociais foram renovadas e o reajuste salarial 
será negociado em novembro deste ano.

O documento foi assinado no dia 4 de maio. 

Com isso, os metalúrgicos e metalúrgicas 
da base do Sindicato estão protegidos le-
galmente e com os direitos como auxílios 
estudante, creche e funeral, quinquênio, 
estabilidade ao aposentando, 13º salário, 
férias, entre outros.

A CCT engloba mais de 50 cláusulas e nor-
malmente é construída ao longo 
das negociações salariais. Este 
ano por causa da situação atípi-
ca que o mundo todo vive e com 
o objetivo de proteger ao máxi-
mo a saúde dos trabalhadores e 
garantir os empregos, a direção 
do Sindicato optou por renovar a 
Convenção.

Pisos e reajustes - As cláusulas 
mais importantes da CCT e sem-
pre motivo de negociações mais 

longas são as econômicas, que garantem o re-
ajuste da categoria. Este ano, o debate será re-
alizado em novembro, pois entendemos que o 
reajuste salarial da categoria é imprescindível, 
porém sabemos que essa negociação é inviável 
neste momento de pandemia.

O reajuste e o reconhecimento do piso sa-
larial é uma luta constante de muitas catego-
rias no país, já que não existe lei salarial que 
garanta reposição automática das perdas in-
flacionárias. Logo, a constante negociação do 
sindicato neste aspecto é a garantia de ganhos 
econômicos aos trabalhadores de sua base.

A CCT 2020/2021 já está disponível e pode 
ser conferida no site do STIMMMESL.

Com a CCT, você 
está protegido!
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CONVENÇÃO COLETIVA

MEDIDA PROVISÓRIA

O Congresso Nacional 
prorrogou por 60 dias a Me-
dida Provisória (MP) 936 que 
permite a redução de salários 
e a suspensão de contratos de 
trabalho durante a pandemia 
de covid-19. A medida atinge 
os trabalhadores da iniciati-
va privada e após ter sido na 
Câmara dos Deputados no co-
meço do mês e no Senado, dia 
16, o texto segue para sanção 
do presidente Jair Bolsonaro.

A principal mudança feita 
pela Câmara e aprovada pelo 
Senado foi a inclusão de um 
artigo que permite ao governo 
prorrogar os prazos da MP. O 
texto em vigor permite a sus-
pensão do contrato por até 60 
dias e a redução por até 90 
dias. Com o novo artigo apro-
vado pelos parlamentares, o 
governo poderá prorrogar os 
prazos máximos enquanto 
durar o estado de calamidade 
pública.

A prorrogação é uma das 
principais demandas do setor 

produtivo. Como a 
medida está em vigor 
desde o começo de 
abril, os contratos que 
foram suspensos no 
começo daquele mês 
já tiveram que voltar 
ao normal agora em 
junho. Os empresá-
rios querem suspender 
os contratos por mais 
tempo, pois a ativida-
de econômica ainda 
não voltou ao normal.

Acordo coletivo ou indivi-
dual - outra mudança feita pe-
los deputados e mantida pelos 
senadores foi no acompanha-
mento do sindicato nas nego-
ciações. Pelo texto original 
da MP, podiam fazer acordos 
individuais trabalhadores que 
recebiam salário igual ou infe-
rior a R$ 3.135 ou que tinham 
salário igual ou maior que R$ 
12.202,12.

Já pelo texto aprovado no 
Congresso, podem fazer acor-
dos individuais trabalhadores 

que recebam salário igual ou 
inferior a R$ 2.090,00, quan-
do o empregador tiver tido 
em 2019 receita bruta supe-
rior a R$ 4,8 milhões, ou R$ 
3.145,00, quando o empre-
gador registrou receita bru-
ta igual ou inferior ao valor 
mencionado. Quem recebe R$ 
12.202,12 ou mais pode fazer 
acordo individual em qual-
quer caso.

Para os trabalhadores não 
enquadrados nesses grupos, 
exige-se negociação coletiva, 
salvo na hipótese de redução 
de jornada e salário de 25%.

FGTS
MP 936 é prorrogada até durar o estado de 

calamidade pública devido à pandemia
Medida precisa da sanção presidencial 

A publicação da Medida Provisória (MP) 
927/2020 possibilitou ao empregador a sus-
pensão e o parcelamento, sem multa e encar-
gos, do recolhimento do FGTS referentes a 
março, abril e maio de 2020. Isso se deve à 
pandemia do coronavírus. O recolhimento 
desse período poderá ser feito parceladamen-
te entre julho e dezembro de 2020.

Qualquer dúvida que os trabalhadores pre-
cisarem esclarecer sobre esse assunto, deve 
entrar em contato com o Sindicato e a nossa 
assessoria jurídica.

Saques emergenciais - o governo federal 
anunciou que os saques emergenciais  estão 
autorizados para quem tem saldo em contas 
ativas e inativas do FGTS. O valor máximo 
dos saques emergenciais é de até R$ 1.045,00 
das contas, como prevê a Medida Provisória 
(MP) nº 946/2020, em 7 de abril deste ano. 
O calendário foi divulgado dia 15 e podes er 
conferido no site da Caixa. 

Só a partir do dia 25 de julho os trabalha-
dores poderão iniciar os saques de acordo com 
um calendário feito pela Caixa com base no 
mês de nascimento. Quem nasceu novembro 
ou dezembro, por exemplo, só poderá sacar a 
partir de 14 de novembro, ou seja, daqui a cin-
co meses.

Empresas podem 
suspender o recolhi-

mento do FGTS

Reajuste salarial será negociado em novembro
Cláusulas sociais já estão garantidas aos trabalhadores
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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:  8 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.

FAÇA PARTE DESTA LUTA!
Salário Mínimo Nacional: R$ 1.045,00

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

Telefone e whatsapp dos dirigentes liberados: Valmir Lodi: (51) 99877.7335 
Rogério (Bicudo): (51) 99639.7413 - Valdemir: (51): 99712.8555  -  

Anderson (Sorriso): (51) 99501.8195 - Gerson (Frangão): (51) 99721.1794 

Também há mudanças no setor de saúde e o retorno dos plantões da assessoria 
jurídica na sede do Sindicato. Confira:

O atendimento na sede do Sindicato está sendo realizado de maneira parcial, devido a perma-
nência do estado de calamidade pública em decorrência do novo coronavírus, Covid-19.

O administrativo do Sindicato atende com um novo horário. O portão da entidade fica fechado, 
é necessário que o trabalhador se identifique e justifique sua presença na sede, a entrada é auto-
rizada mediande avaliação de cada caso.

Ressaltamos ainda que é fundamental que trabalhadores que precisem ir ao Sindicato estejam 
utilizando máscaras e, de preferência, sem a companhia de familiares e terceiros. 

O agendamento e também informações sobre receitas estão sendo realizadas através do telefone (51) 
3566.0318, das 9h às 10h, de segunda à sexta.

ATENDIMENTO MÉDICO: é necessário agendar por telefone. Cada caso passará por uma triagem e so-
mente após a avaliação do departamento é que ocorre o agendamento da consulta presencial, se esta for neces-
sária. Em casos de retirada de receitas, deverá ser solicitada por telefone e retirada na tesouraria do Sindicato, 
a partir das 14h, todos os dias.

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO: O atendimento da dentista será feito apenas em casos de urgências, 
em três dias por semana, e também precisa ser marcado por telefone, previamente.

Devido a pandemia, o atendimento do sa-
lão de festas está suspenso por tempo inde-
terminado. Por não sabermos até quando essa 
situação permanecerá, o agendamento de re-
servas também está suspenso, sem previsão 
de retorno.

STIMMMESL está com novo horário

ATENÇÃO AO NOVO 
HORÁRIO DO SINDICATO: 

Segunda à sexta
7:30h às 12h e das 13h às 17h

O STIMMMESL agradece a compreensão de todos!

JUNTOS SOMOS FORTES

SALÃO DE FESTAS

DEPARTAMENTO DE SAÚDE


