
- JULHO / 2020 -

A MARRETA

Leia nesta edição:
- Redução de jornada e de 

salário na Delga
- Prorrogação da fixação 

dos turnos na Gerdau
Página 3 Página 3

- Suspensão de contratos é 
prorrogada por 60 dias 

Página 2
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momento de conscientização e união. Cuide momento de conscientização e união. Cuide 
de si e de quem você ama!  #VAI PASSARde si e de quem você ama!  #VAI PASSAR

Brasil tem mais de 2 milhões de infectados e ritmo de contágio segue em alta. 
Rio Grande do Sul é o novo epicentro da pandemia. Região do Vale dos Sinos 

continua na bandeira vermelha, com alto risco de contágio 

Alerta máximo em relação ao Covid-19

O Brasil ultrapassou a marca dos 2 milhões de pessoas infectadas 
pelo novo coronavírus e o ritmo de contágio permanece acelerado em 
60% das grandes cidades do país. E já são mais de 80 mil brasileiros 
que perderam sua vida para a Covid-19, um luto que já não cabe no 
Maracanã (o maior estádio do país).

Em 16 capitais brasileiras, o ritmo de contaminação está acele-
rado, entre elas Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Natal (RN), Boa 
Vista (RO) e Belo Horizonte (MG).

No Rio Grande do Sul, novo epicentro da pandemia, o Ministério Pú-
blico  ajuizou, no dia 16, uma ação para que o município de Porto Alegre 

apresente imediatamente o detalhamento do plano de contingência da 
capital para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

A cidade de São Leopoldo está na região vermelha, assim como 
80% do estado. O prefeito Ary Vanzzi (PT) enviou uma carta ao go-
vernador do RS, Eduardo Leite (PSDB) defendendo o lockdown por 
15 dias na região para conter o que ele classificou como “aumento 
avassalador” nos números de casos. 

Até o fechamento desta edição, dia 27, o município de São Leopol-
do contabilizava 2.264 casos, 35 pessoas internadas, 1.800 recupera-
dos e 50 mortes. Já o Rio Grande do Sul, estava com 59.779 casos e 
1.571 mortes.  

Desde o último dia 14, o Sin-
dicato retomou o atendimento 
aos trabalhadores associados/as e 
seus dependentes, no horário das 
7h30 às 12h e das 13h às 17h.

Porém, com a permanência do 
estado de calamidade pública em 
decorrência do novo coronaví-
rus, Covid-19, é fundamental que 
trabalhadores que precisarem vir 
ao Sindicato estejam utilizando 
máscaras e, de preferência, sem 
a companhia de familiares e ter-

ceiros.
Departamento médico – as 

consultas precisam ser pré-agen-
dadas e somente com avaliação do 
nosso departamento é que ocorre-
rá o agendamento de fato, se esta 
for necessária. O agendamento e 
também informações sobre recei-
tas será através do telefone (51) 
3566.0318.

O atendimento da dentista 
também deverá ser agendado pre-
viamente.

Atendimento na sede do STIMMMESL

- Greve dos entregadores 
de alimentação por app

Contracapa



Trabalhadores que tiveram contratos de tra-
balho suspensos, independentemente do valor 
de salário atual, vão receber 100% do valor a 
que têm direito de seguro-desemprego, cujo 
teto é de R$ 1.814,03, se trabalharem em em-
presas que tiveram faturamento de até R$ 4,8 
milhões em 2019.

Se o faturamento da empresa tiver sido 
maior, o trabalhador recebe 70% do valor do 
seguro-desemprego acrescidos de 30% de seu 
salário, pagos pela própria empresa.

Os trabalhadores que tiveram redução de 
jornada de trabalho de 25%, 50% ou 70% rece-

bem parte do salário e um percentual do valor 
do seguro-desemprego.

O cálculo de quanto o trabalhador vai rece-
ber, ou perder de renda, é feito com base no 
valor do seguro desemprego a que cada um tem 
direito e o percentual de redução da jornada e do 
salário. O trabalhador que teve jornada reduzi-
da em 25%, receberá 75% do salário pago pela 
empresa + 25% do valor do seguro-desemprego 
a que tem direito, que será pago pelo governo. 

Quem que teve jornada reduzida em 50%, 
receberá 50% do salário da empresa + 50% do 
valor do seguro-desemprego do governo.

No caso do trabalhador que teve jornada 
reduzida em 70%, a empresa pagará  30% do 
salário e o governo 70% do valor do seguro-
-desemprego.
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Suspensão de contratos é prorrogada por 60 dias 
e redução de jornadas e salários por mais um mês

O presidente Jair Bolsonaro (ex-PSL) assinou no dia 14 de julho, o 
decreto que prorroga por mais um mês a redução de jornadas e salá-
rios e por mais 60 dias a suspensão de contratos de trabalho para quem 
tem carteira assinada, mas não garantiu o pagamento da complementa-

ção salarial dos trabalhadores 
e trabalhadoras afetados pe-
las medidas. De acordo com 
o decreto, a complementação 
que é paga pelo governo vai 
depender de “disponibilidade 
orçamentária”.

O Ministério da Econo-
mia, no entanto, afirmou que a 
prorrogação desses prazos não 

impacta no orçamento, pois era esperada a adesão de 24,5 milhões de 
trabalhadores ao programa e até agora apenas a metade (12 milhões) ade-
riu. Com isso, o custo máximo do programa aos cofres públicos continua 
dentro do orçamento inicial de R$ 51,2 bilhões.

A redução de jornada e salários e a suspensão dos contratos foram au-
torizadas em junho último pelo Congresso Nacional, que aprovou a Me-
dida Provisória nº 936 apresentada pelo governo como uma medida que 
garantia a manutenção dos empregos dos trabalhadores durante a pan-
demia do novo coronavírus (Covid-19), que agravou a crise econômica 
brasileira. No texto aprovado senadores e deputados autorizaram o go-
verno federal a prorrogar as medidas pelo tempo que durar a pandemia.

O mesmo decreto assinado por Bolsonaro permite que o trabalhador 
com contrato intermitente receba o auxílio emergencial de R$ 600,00 
pelo tempo adicional de um mês.

RS perde 123,1 mil empregos na 
pandemia. Dieese defende injeção de 

recursos públicos na economia
O Rio Grande do Sul perdeu mais 

de 123,1 mil empregos formais en-
tre fevereiro e maio desde ano, du-
rante a pandemia do coronavírus. 
O levantamento, com base no Ca-
dastro Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged), do Ministério 
da Economia, ganhou manchete na 
capa e reportagem de página inteira 
na edição de 13 de julho, do jornal 
Zero Hora, porém não ouviu os téc-
nicos do Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconô-
micos (Dieese), que assessora o mo-
vimento sindical.

O estoque de empregos caiu de 
2,549 milhões para 2,426 milhões 
de carteiras assinadas, representan-
do uma queda de 4,8%.  O dado su-
pera o tamanho da população de um 
município como Bagé (121,1 mil ha-

bitantes). Além de provocar demis-
sões, a crise do coronavírus dificulta 
a busca por emprego. 

Para o economista e supervisor 
técnico do Dieese, Ricardo Franzoi, 
a origem do problema vem desde an-
tes do início da pandemia. Já havia 
uma crise econômica, agravada pelo 
coronavírus. “O nosso PIB não cres-
ce desde 2015 e agora, com a parali-
sação do comércio, as coisas podem 
piorar sensivelmente. Se o governo 
não injetar recursos na economia 
não tem saída. Temos que garantir 
que o dinheiro chegue à população 
para manter o consumo em alta, 
sobretudo de produtos essenciais, 
como alimentos e medicamentos. 
Não adianta somente abrir o comér-
cio porque as pessoas não vão gastar 
como antes”.

Entenda como funciona a redução de jornada e salários e a suspensão dos contratos

ILEGALIDADE
Patrão pode demitir e recontratar 

por salário menor

Mais uma vez Jair Bolsonaro (ex-PSL) põe nas costas do trabalhador e 
da trabalhadora a conta da sua própria incompetência e da sua equipe eco-
nômica, liderada pelo ministro da Economia, o banqueiro Paulo Guedes.

Na última dia 14, o presidente assinou uma portaria em que autoriza 
o patrão a demitir o empregado e recontratá-lo em seguida com salário 
menor, durante a pandemia do novo coronavírus (Covid 19), desde que o 
sindicato a que ele pertença faça um acordo coletivo aceitando a redução 
salarial e de benefícios. Hoje a recontratação é considerada fraudulenta 
quando ocorrida dentro dos 90 dias subsequentes à data da rescisão do 
contrato. 

Para o secretário de Assuntos Jurídicos da CUT, Valeir Ertle, esta é a 
decisão mais absurda que um governo pode tomar, já que a Constituição 
impede a redução salarial. “Este governo é irresponsável ao querer colocar a 
falta de uma política social, de financiamento e de crédito para as empresas 
passarem pela pandemia no colo dos trabalhadores e das entidades”, afirma.

O dirigente ressalta que nem a reforma Trabalhista permitiu a demissão 
e recontratação em seguida por representar fraude, e que a reforma sindi-
cal impede que uma pessoa demitida possa retornar a trabalhar na mesma 
empresa como PJ (pessoa jurídica), antes de um período de ausência de 
18 meses.

Portaria é inconstitucional e joga nas costas dos sindica-
tos responsabilidade da tragédia para o trabalhado
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ATUAÇÃO SINDICAL

Trabalhadores da Gerdau aprovam 
prorrogação da fixação dos turnos

Os trabalhadores e trabalhadoras da Gerdau, de Sapucaia do Sul, 
aprovaram a prorrogação da fixação dos turnos, com 54% dos votos.  
A votação online aconteceu dia 1º, através do site do STIMMMESL, 
devido à pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. 

No total, houve 182 votos, sendo 54% (o que representa 99 votos) 
a favor da prorrogação e 46% (83 votos) contrários. 782 trabalhado-
res estavam aptos a participar da consulta, tendo 76,73% de absten-
ções, ou seja 600 trabalhadores não participaram.

A consulta questio-
nava se os trabalhado-
res concordavam com 
a prorrogação da fi-
xação dos turnos por 
mais seis meses. Com 
isso, a fixação que se-
ria implantada no dia 
15 de abril e já havia 
sido adiada em 90 dias, 
por causa da pandemia, 
será realizada apenas 

no dia 1º de janeiro de 
2021.

No dia anterior à vota-
ção, terça-feira (30), os di-
rigentes sindicais que são 
trabalhadores da Gerdau 
realizaram uma live, na 
página da entidade no Fa-
cebook, para explicar aos 
trabalhadores a situação. A 
direção da empresa procu-
rou o STIMMMESL apre-
sentou a proposta de adiar 
a fixação dos turnos, diante 
disso, a entidade afirmou 
que a escolha seria dos tra-
balhadores.

Esta foi a segunda vota-
ção eletrônica da história do Sindicato e ocorreu para evitar as aglo-
merações numa assembleia.

Com isso, a fixação acontecerá apenas no dia 1º de janeiro

Sem ajuda do governo, 
trabalhadores da Delga aprovam 
redução de jornada e de salário

O Sindicato realizou uma as-
sembleia com os trabalhadores 
e trabalhadoras da Delga, na se-
gunda-feira, 29 de junho. A pauta 
foi a redução da jornada de traba-
lho e do salário em 25% e devido 
ao medo do desemprego e a crise 
sanitária e econômica provocada 
pela pandemia do novo coronaví-
rus, a proposta foi aprovada pela 
maioria dos trabalhadores.

Em abril, a fábrica de São Le-
opoldo suspendeu os contratos de 
trabalho por 60 dias, como permi-
tia Medida Provisória no 936/20. 
Após esse período, os trabalha-
dores retornaram as atividades no 
dia 3 de junho com a jornada de 
trabalho reduzida.

Também foi aprovado o 13o 

salário e as férias (ambos inte-
grais), e o convênio médico sem 
desconto na mensalidade e copar-
ticipação no período do acordo, 
que corresponde a 90 dias.

Os dirigentes sindicais expli-
caram aos trabalhadores que me-
didas como essa têm sido neces-
sárias para frear o alto número 
demissões que assolam o país. A 
MP 936 previa também uma con-
trapartida por parte do governo 
federal para as empresas que ado-
tassem a suspensão de contrato, 
para garantir os salários dos tra-
balhadores, porém isso não está 
acontecendo.

Sem essa contrapartida do go-
verno, quem sai prejudicado são 
os trabalhadores que para não 

perderem seus 
empregos preci-
sam aceitar redu-
ções de jornada e 
na remuneração, 
além do medo 
já causado pelo 
contexto da pan-
demia.

Polêmica, Medida Provisória 
927 perde a validade

Editada pelo presidente Jair Bolsonaro em março deste ano, a Me-
dida Provisória (MP) 927 perdeu a validade no domingo (19). A norma 
alterou as regras trabalhistas para o enfrentamento do período de cala-
midade pública imposto pelo avanço da Covid-19 no país.

Antes mesmo da edição da MP 927, as propostas apresentadas pelo 
Ministério da Economia dividiram advogados ouvidos pela ConJur. O 
texto sancionado pelo presidente também gerou controvérsias entre 
parlamentares e entidades de classe, que entraram com uma série de 
ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal 
(STF). A corte suspendeu dois artigos da medida provisória.

Também não houve consenso sobre a MP 927 no Senado. O presi-
dente da casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), decidiu retirar a MP da 
pauta de votação após consultar lideranças partidárias. Os senadores 
apresentaram mais de mil emendas ao texto, que já havia passado por 
alterações na Câmara dos Deputados.

O texto da MP 927 permitia acordos individuais sobre teletrabalho, 
antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, feria-
dos e banco de horas. Também suspende “exigências administrativas 
em segurança e saúde” e muda regras de recolhimento do FGTS – os 
depósitos podem ser suspensos durante o período de calamidade decre-
tado em razão da pandemia.

As férias coletivas não podem ter período inferior a cinco dias e 
podem ter prazo acima de 30 dias. O empregador deve notificar os 
funcionários com antecedência de pelo menos 48 horas. A medida tam-
bém “flexibiliza” o pagamento de débitos trabalhistas. Pela proposta, 
empregadores teriam prazo de 60 meses para parcelamento das dívidas.

Texto agravaria redução de regras trabalhistas durante 
pandemia, mas base do governo não conseguiu votação
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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 

Entregadores de alimentação por aplicativo 
fizeram segunda greve no sábado, dia 25

Depois da repercussão e da grande adesão à greve do último dia 1º 
de julho, em pelo menos 18 capitais e outras cidades de médio porte, 
os entregadores de alimentação por aplicativo decidiram cruzar os 
braços novamente. Desta vez eles pararam dia 25 de julho. O  sábado, 
dizem os trabalhadores, é o dia de maior movimento de pedidos de 
entregas.

Os entregadores dizem que as empresas como Ifood, Rappi, Uber, 
Loggi e James, entre outras, não responderam ao pedido de melhores 
condições de trabalho, como aumento no valor da taxa mínima de cor-
rida, equipamentos de proteção, seguro de vida e alimentação, entre 
outras reivindicações.

“Teve empresa que fez comunicado à imprensa dizendo que nos 
apoia, mas não é verdade. O que temos sentido desde a quarta-feira 
[dia da greve] é uma diminuição no valor pago. Como não há um 
padrão de valor, a empresa diz que você ganhou mais em outros dias 
porque era ‘bônus’”, diz Diógenes Silva de Souza, um dos organiza-
dores do movimento.

Segundo o entregador, a categoria está trabalhando mais e ganhan-
do menos. Antes recebiam R$ 8,00 por uma corrida de cinco quilôme-
tros, agora o valor caiu praticamente pela metade, oferecendo corri-
das de quatro quilômetros por R$ 4,00. Para atingir a sua meta diária 
é de R$ 150,00, tem de trabalhar ainda mais horas.

“O povo pode até achar que R$ 2.500,00 é um bom salário, só 
que a gente não tem férias, FGTS [Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço], Previdên-
cia, trabalha 14 horas 
por dia. Só dá tempo 
de voltar pra casa e 
dormir um pouco, e 
nem estamos pedin-
do carteira assinada. 
Queremos melhores 
condições e remune-
ração“, diz.

Apesar de não rei-
vindicarem direitos 

trabalhistas, eles entendem que é preciso reunir uma comissão de en-
tregadores para que as empresas por aplicativos possam negociar com 
a categoria.“Sabemos que uma empresa não vai negociar com cinco 
mil, dez mil entregadores, por isso estamos tirando uma comissão de 
cinco, seis pessoas para entregar oficialmente nossas reivindicações”, 
afirma Diógenes.

Bloqueios injustos - Diógenes ressalta que o entregador é obrigado 
a trabalhar de segunda a segunda, e se não trabalhar às sextas-feiras, 
sábados e domingos perde pontuação e não consegue fazer entregas 
durante o restante da semana porque é bloqueado pelas empresas.

Outro tipo de bloqueio comum é quando os entregadores quando 
ficam com “saldo negativo, devendo algum valor”.

Diógenes conta que no domingo, dia 5, um cliente pagou em di-
nheiro uma encomenda no valor de R$ 500,00. A empresa devia ao 
entregador R$ 300,00, da soma das entregas que tinha feito e, por 
isso, ele deveria depositar R$ 200,00, mas como era domingo não 
conseguiu fazer o depósito. A empresa o bloqueou o restante do dia e 
Diógenes não sabe se atingiu a pontuação necessária para poder tra-
balhar esta semana.

“O cliente pagou por volta das 11 horas da manhã e pela dívida eu 
fui bloqueado. Sou punido por não trabalhar no final de semana, mas 
a empresa me bloqueia dizendo que eu estou devendo, mas como vou 
fazer um depósito em pleno domingo?”, questiona.

Esses milhares de trabalhadores represen-
tam  a face mais cruel do neoliberalismo

JUNTOS SOMOS FORTES


