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Metalúrgicos querem 10% de reajuste
 Reunida em assembleia geral na noite da quinta-feira, 
4 de abril, a categoria metalúrgica aprovou por maioria 
esmagadora a pauta de reivindicações contendo um conjunto 
de propostas de cláusulas econômicas e sociais que foram 
encaminhadas ao sindicato patronal para futuras 
negociações. O objetivo é fechar uma nova Convenção 
Coletiva de Trabalho contendo avanços em salários, 
benefícios e direitos trabalhistas, e construir as bases para a 
categoria metalúrgica estabelecer um Contrato Coletivo 
Nacional de Trabalho por meio da incorporação de sete 
cláusulas sociais aprovadas na Conferência Nacional sobre 
Negociação Coletiva, realizada em novembro do ano passado, 
na CNM/CUT – Confederação Nacional dos Metalúrgicos.
 Conheça abaixo as principais reivindicações 
aprovadas na assembleia geral, inclusive as cláusulas 
propostas na Conferência Nacional (as sete últimas 
assinaladas com asterisco):

RECUPERAÇÃO SALARIAL
Reajuste de 10% nos salários de 
todos os/as trabalhadores/as.

PISO SALARIAL
Reajuste do piso salarial da 
categoria, de forma que ele 
permaneça 10% acima do salário 
mínimo regional. 

ALIMENTAÇÃO
Incentivar o uso de alimentos da 
produção agroecológica para 
melhorar a qualidade da alimentação 
servidas nas fábricas.

MATERNIDADE
Ampliação do auxílio maternidade 
para seis meses, para todas as 
trabalhadoras da categoria.

CULTURA
Adesão das empresas à lei do vale 
cultura, possibilitando o repasse de 
R$ 50,00 mensais  para o/a 
trabalhador/a adquirir entradas em 
eventos culturais e comprar produtos 
culturais (Cds, DVDs, livros etc).   

AUXÍLIO-ESCOLAR
Auxílio-escolar pago em duas 
parcelas (julho e novembro), no valor 
equivalente a 75% do piso regional 
vigente, e o fim das exigências 
patronais de mudanças de horários e 
turnos durante o curso.

AUXÍLIO-PREVIDENCIÁRIO
O/a trabalhador/a ressarcir a 
empresa de forma parcelada os 
valores antecipados pelo auxílio 
previdenciário, a partir do retorno ao 
trabalho, respeitando o limite de 30% 
do salário mensal do/a beneficiado/a.

TEMPO DE SERVIÇO
Adicional de 3% sobre o salário-base 
por quinquênio trabalhado para todos 
os/as trabalhadores/as.

CÂMERAS DE VIGILÂNCIA
Preservar o direito de imagem do/a 
t r a b a l h a d o r / a  n o  c a s o  d a  
necessidade eventual de a empresa 
realizar filmagens e evitar que outras 
formas de monitoramento on line das 
linhas de produção sejam adotadas.

ADICIONAL NOTURNO
Adicional noturno de 30% sobre a 
hora normal, pago até o final da 
jornada

ABONO APOSENTADORIA
Fim do teto salarial estabelecido pelo 
empregador ao empregado que 
permaneceu no emprego após a 
aposentadoria e depois pediu 
demissão ou foi demitido.

FÉRIAS
Excluir os dias de Natal e Ano Novo 
da contagem dos dias de férias, 

quando concedidas nesse período do 
ano e estabelecer multa diária por 
atraso no pagamento das férias no 
prazo legal.

TRANSPORTE
Garantia de transporte e passagens 
para trabalhadores/as doentes ou em 
tratamento para se locomoverem da 
residência ou do trabalho para o 
órgão previdenciário e outros locais, a 
fim de realizar consultas, exames, 
fisioterapias, perícias etc.

SERVIÇO DE EMERGÊNCIA
Garantir o pagamento em dobro ao 
trabalhador/a convocado em sua 
residência para prestar serviços para 
a empresa em caráter de emergência

*JORNADA DE TRABALHO
Redução da jornada para 40 horas 
semanais, sem redução de salários. 
Horas-extras em apenas dois 
sábados e dois domingos alternados 
por mês, com jornada 
limitada a 6 horas e 
adicional de 200%. 
Limitar o número de 
dias e de horas-
extras durante os 
dias úteis da semana, 
pagas com adicional 
de 80%. Para o 
trabalho em turnos de 
r e v e z a m e n t o ,  

garantir um mínimo de duas folgas 
mensais aos domingos.

*RESCISÕES
Todas as rescisões de contrato de 
trabalho de todas as empresas serem 
homologadas pelo Sindicato dos 
Metalúrgicos, independente do 
período trabalhado, dentro do prazo 
estabelecido em lei, sob pena de 
multas por dias de atraso.

*AVISO PRÉVIO
Em caso de demissão sem justa 
causa ou por pedido de demissão, 
não será exigido do/a trabalhador/a o 
cumprimento do aviso prévio, nem 
qualquer desconto, desde que 
comprovado novo emprego.

*CRECHE
Reembolso de valores pagos com 
creche ou babá a todos os/as 
empregados/as com filhos até 6 anos 
de idade, até o limite de 50% do piso 

salarial da categoria.

*CIPA
Garantia de eleição de cipeiros/as – 
inclusive em empresas com menos 
de 20 trabalhadores/as - por meio de 
e s c r u t í n i o  s e c r e t o  e  c o m  
acompanhamento do sindicato, de 
acordo com a NR-5.

*TERCEIROS E TEMPORÁRIOS
As cláusulas da Convenção Coletiva 
de Trabalho válidas para os/as 
trabalhadores/as terceirizados/as, 
ligados/as à produção, assim como 
estes/as terão direito ao plano de 
saúde dos/as funcionários/as 
efetivos/as da empresa contratante. 

*ACESSO SINDICAL
Garantia de acesso do sindicato à 
empresa, em local, dia e horário a 
combinar, pelo menos uma vez ao 
mês, para fazer o trabalho de 
sindicalização de trabalhadores/as.

Conduzida pelos dirigentes sindicais Flavião
(secretário-geral), Paulo Chitolina (presidente) e

Zé Rosales (tesoureiro), acompanhados pela
assessora jurídica, Drª Lidia Woida, assembleia
foi realizada no auditório do sindicato e a pauta

de reivindicações foi aprovada por absoluta
maioria. Esta pauta já está nas mãos do sindicato

patronal para futuras negociações visando o
fechamento da Convenção Coletiva de Trabalho
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Inaugurados novos espaços de esporte e lazer do 
ginásio de esportes do Sindicato dos Metalúrgicos

 A disputa acirrada entre os 14 trios de metalúrgicos 
inscritos, fez o torneio de bocha entrar noite adentro no dia da 
inauguração. Às 22 horas daquele sábado, os organizadores 
do evento, em comum acordo com os participantes, 
decidiram deixar a final para ser realizada na sexta-feira, 12 
de abril, a partir das 18 horas. Neste dia, num primeiro 
momento, o trio da Madef disputou com o trio Sapucaia e 

conquis
tou o 3° 
lugar da 
competição. Em seguida, a grande final: o trio Ico & 
Amigos venceu o trio da Midea Carrier, ficando com o título 
de primeiro campeão da cancha de bocha.
 Durante a entrega dos troféus aos quatro trios 
finalistas, o tesoureiro do sindicato, José Rosales, 
ressaltou o esforço da atual direção no sentido de investir 
recursos no patrimônio e para o bem-estar dos associados 
e seus dependentes. “Queremos que os companheiros e 
companheiras que ajudam a sustentar política e 
economicamente o nosso sindicato participem deste 
ambiente familiar construído para incentivar a união, a 
integração e o convívio harmônico entre todos”, disse o 
companheiro.

Acesso à nova área de lazer para portadores de necessidades
especiais e idosos pode ser usado como saída de emergência

Com capacidade para 60 pessoas, salão tem banheiros, ar-condicionados, churrasqueira,
bar e televisão. Em breve será equipado com novas mesas e assentos

Os campeões do boliche, da esquerda para a direita: Enildo (2º lugar), Darci (3º), Aldanir
(1º) e Bugalu (4º), junto o coordenador do Ginásio, Faustão, e o dirigente sindical Joel

Atletas campeões da equipe Canoas Truck acompanhados dos dirigentes sindicais Vermelho,
Paulo Chitolina, Zé Rosales, Dalcemar, Tonhão, Silvio Bica, Cecílio Guterres e Joel Américo

 A direção do Sindicato dos Metalúrgicos inaugurou no sábado, 6 de 
abril, os novos espaços de lazer e de práticas esportivas do Ginásio de 
Esportes da entidade, especialmente a cancha de bocha acarpetada, a 
pista de boliche totalmente automática, ambas com sistema de ventilação 
umidificada, e a área de convívio com banheiros, churrasqueira, bar, 
televisão, ar-condicionado e otal acessibilidade para pessoas portadoras 
de necessidades especiais. Em breve, a direção do sindicato vai equipar 
esse salão com mesas e assentos novos para atender a capacidade 

máxima de público do 
local ,  cerca de 60 
pessoas.
 A nova área de 
lazer seguiu todas as 
e x i g ê n c i a s  d e 
segurança exigidas 
p e l o  C o r p o  d e 
Bombeiros e outros 
ó r g ã o s  d o  p o d e r 
público.
 “Esta era uma 
antiga reivindicação de 

nossos associados, especialmente aqueles companheiros e companheiras 
que frequentam o lugar para a prática de esportes e para reunir amigos e 
colegas para alguma celebração. Com a reforma, renovamos o patrimônio 
da categoria e humanizamos o local, tornando-o acessível para todos, 
especialmente as famílias, os aposentados e os portadores de 
necessidades especiais ”, afirmou o presidente do sindicato, Paulo 
Chitolina.

Torneios
 Para marcar a inauguração dos novos espaços de lazer foram 
realizados três torneios: bocha, boliche e futsal. As disputas iniciaram às 9 
horas e se estenderam até o final do dia. No caso do torneio de bocha, as 
disputas se estenderam até tarde da noite e os participantes decidiram fazer 
as duas partidas finais na sexta-feira seguinte, 12 de abril.

Presenças
 A inauguração das novas áreas de lazer e práticas esportivas foi 
prestigiada por importantes autoridades dos dois municípios que compõe a 
base local dos metalúrgicos, entre as quais a 
prefeita de Nova Santa Rita, Profª Margarete 
Simon Ferretti, o deputado estadual Nelsinho 
Metalúrgico, o vereador de Canoas, Ivo Fiorotti, a 
secretária de Desenvolvimento Social e 
metalúrgica aposentada, Maria Eunice Dias Wolf, 
o presidente da Federação dos Trabalhadores 
Metalúrgicos, Jairo Carneiro, e o assessor jurídico 
da entidade e do nosso sindicato, Dr. Lauro 
Magnago. Na sexta, 12 de abril, na final do torneio 
de bocha, o ex-presidente da Câmara Federal e 
metalúrgico de Canoas, Marco Maia, também compareceu para prestigiar a 
inauguração das novas instalações do Ginásio de Esportes.

 A pista de boliche foi uma das atrações do dia. Não só por ser 
moderna, totalmente automática na reposição de pinos e bolas e com 
controle computadorizado de participantes e de pontos conquistados por 
eles, mas pela participação de jovens, adultos e idosos. O destaque ficou 
por conta do público feminino, que organizou uma disputa entre 

mulheres. Se referindo ao boliche, o secretário 
de Comunicação Social do sindicato, André 
Soares, o Índio, coordenador do torneio, 
destacou a importância da modalidade 
esportiva. “O boliche é mundialmente praticado 
por pessoas de todas as idades e esta pista 
moderna recém inaugurada pode incentivar a 
prática desta modalidade esportiva em nossa 
categoria e, quem sabe, formar futuros 
campeões”, disse.
 Já o torneio oficial, que teve um total de 16 
participantes, foi vencido pelos aposentados 

Aldanir (campeão) e Enildo (vice-campeão). Em 3° e 4° lugares, Darci da 
Biometal e Bugalu, da Midea Carrier (ex-Springer). 

Em destaque, as mulheres e crianças, que também
participaram dos jogos na pista de boliche

No Futsal, Canoas Truck é campeã nos pênaltis
 Paralelamente aos torneios de bocha e boliche, foi realizado um 
torneio na quadra de Futsal, reunindo 12 equipes metalúrgicas. 
 A grande final reuniu os dois melhores times da competição: Madef e 
Canoas Truck. O jogo acabou empatado e a disputa foi para os pênaltis. O 
time da Madef errou um pênalti e ficou com o vice-campeonato. Já o Canoas 
Truck não errou nenhuma cobrança e sagrou-se campeão.

 “ E m b o r a  a s 
disputas tenham sido 
acirradas, não houve 
violência durante os 
j o g o s  d o  t o r n e i o  e 
nenhum cartão vermelho 
foi dado pelos árbitros, o 
que demonstrou um 
ótimo nível técnico e 
disciplinar das equipes 
participantes”, afirmou o 
v i c e - p r e s i d e n t e  d o 
sindicato, Silvio Bica, no 

momento da entrega de troféus e medalhas às equipes e aos atletas 
destaques. Outro ponto positivo foi a presença do público que encheu as 
arquibancadas de torcedores e familiares (veja foto ao lado).

A equipe da Madef empatou o jogo final, mas perdeu nos
pênaltis, ficando com o vice-campeonato

Futuros craques 
mostram disciplina 
e técnica no Futsal

 Dezenove alunos da Escolinha 
Futuro Craque aproveitaram o intervalo 
dos jogos do torneio de Futsal e também 
participaram das atividades esportivas 
do  sábado,  6  de  abr i l ,  da ta  da 
inauguração dos novos espaços de lazer 
e esporte do Ginásio de Esportes dos 
Metalúrgicos. Divididos em quatro 
equipes e coordenados pelo técnico 
Marcelo Mendes, eles mostraram ao 
público presente a disciplina e a técnica 
adquiridas na escolinha.
 Cabe lembrar que a escolinha 
funciona no Ginásio de Esportes dos 
Metalúrgicos e está com inscrições 
abertas para meninos e meninas de 
diversas idades. Dependentes de 
associados têm desconto especial na 
mensalidade. Maiores informações 
podem ser obtidas pelos fones 
9334.9373 / 9334.9363, ou pelo site 
www.futurocraque.com.br.

Equipe Ico & Amigos vence 
torneio da bocha

Os vencedores da Bocha, junto com os dirigentes sindicais Zé
Rosales e Paulo Chitolina, e o deputado metalúrgico Marco Maia 

Cancha acarpetada de bocha foi aprovada pelos jogadores
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18 de Abril, Dia Nacional de Mobilização

1° de Maio terá shows, celebrações e debates

Escolinha Futuro Craque
recebe inscrições

 O 1° de Maio - Dia do trabalhador e da 
Trabalhadora aqui em nossa base será 
celebrado em Canoas, no Parque Eduardo 
Gomes. A programação inicia às 9h e se 
estende até às 22h, prevendo inúmeras 
atrações esportivas, artísticas e culturais, 
serviços de confecção de documentos e de 
agência de emprego com oferta de 
vagas, palestras e oficinas de educação 
ambiental, entre outras atrações. O dia 
encerra com shows de bandas variadas, 
entre as quais a Pura Cadência, Tchê 
Garotos e Chimarruts.
 A CUT e o nosso sindicato 
estarão presentes em um dos galpões 

de tradições gaúchas, local onde a comunidade 
poderá buscar informações sobre direitos e 
buscar orientações diversas sobre como 
proceder em casos específicos relacionados 
ao mundo do trabalho, entender como 
funcionam as entidades sindicais, entre outras 
necessidades.

Previdência e aposentadoria
serão temas de palestra do
Senador Paim no sindicato

 No dia 30 de abril, em parceria com os 
sindicatos da cidade, a Prefeitura Municipal de 

Canoas promove palestras para debater 
o futuro do trabalho, a Previdência Social 
e a aposentadoria. Os painelistas são o 
economista e  professor  Márcio 
Pochmann e o senador Paulo Paim. O 
evento faz parte das comemorações do 
1° de Maio e será realizado no Sindicato 
dos Metalúrgicos a partir das 19 horas. 
Participe!

Pista de Boliche

Classe Trabalhadora vai às
ruas pela 40 horas semanais
Também vai lutar pelo fim do fator previdenciário e contra o projeto

que amplia a terceirização que precariza ainda mais o trabalho

REDUÇÃO DA JORNADA
APOSENTADORIA DIGNA 
E FIM DA EXPLORAÇÃO

 No dia 18 de abril, quinta-feira, os metalúrgicos brasileiros vão unir-se 
com trabalhadores de outras categorias em uma série de mobilizações pelo país 
afora. A principal reivindicação será a redução da jornada de trabalho para 40 
horas, sem redução de salários. 
 A Classe Trabalhadora também vai reivindicar o fim do fator previdenciário 
e a luta contra o Projeto de Lei n° 4.330, de 2004, de autoria do deputado e 
empresário Sandro Mabel (PMDB/GO), que tenta ampliar a terceirização de forma 
prejudicial aos trabalhadores, pois autoriza a terceirização na atividade fim e 
libera a empresa contratante de qualquer responsabilidade trabalhista com os 
terceirizados, causando danos irreparáveis à classe trabalhadora, como a perda 
de direitos e a precarização das relações de trabalho.
 “No dia 18 de abril, serão promovidas paralisações, atos públicos e 
passeatas em vários locais, inclusive em Canoas. De norte a sul do país, esse dia 
será um marco na luta pelas 40 horas e contra o fator previdenciário e a 
terceirização. O governo e os parlamentares precisam ouvir o clamor da classe 
trabalhadora”, disse o presidente do nosso sindicato, Paulo Chitolina.

Marcio Pochmann e Paulo Paim vão falar sobre trabalho, previdência e aposentadoria

 Para celebrar o 28 de Abril - Dia 
Internacional em Memória às Vítimas de 
Acidentes e Doenças do Trabalho, o FSST 
(Fórum Sindical de Saúde do Trabalhador) 
promove nesta data (domingo) e no dia 

seguinte, 29 de abril, segunda-
feira, atividades culturais e 
formativas sobre o tema. 
Todos os trabalhadores(as) 
metalúrgicos(as), bem como 
seus  f am i l i a res ,  es tão  
convidados. 
 Veja a programação ao 
lado:

28 de abril, Dia Internacional em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho
FSST promove atividades culturais e formativas sobre o tema

Dia 28 de abril, domingo
Domingo no Parque
Local: Parque da Redenção, 
Cidade Baixa, Porto Alegre
Horário: das 9h30min às 17h, 
entrada livre
Eventos: Shows com Nei Lisboa, 
Grupo Rafuagi (Hip-hop e Rap) e a 
bateria da escola de samba campeã 
do Carnaval 2013, Bambas da 
Orgia; Entrega de brindes aos 
participantes; bancas de 
atendimento e informações sobre 
direitos previdenciários

Dia 29 de abril, segunda-feira
Seminário: A Saúde do Trabalhador no 
Século XXI
Local: Hotel Embaixador (Rua Jerônimo Coelho, 354 - 
Centro, Porto Alegre)
Horário: das 9h às 17h30min (credenciamento das 8h 
às 9h)
Eventos: palestras e debates sobre questões diversas, 
como perícias médicas, dados e estatísticas sobre 
acidentes e doenças, a saúde mental, a ação, vigilância 
e fiscalização dos órgãos governamentais e das 
entidades sindicais, entre outros temas
Obs.: é obrigatória a inscrição prévia dos participantes 
pelo e-mail seminariofsst@gmail.com

Fone: 0800-60249554     Jornal A Vez e Voz do Peão  -  Abril de 2013
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