
Em assembléia realizada na noite de 
quinta-feira, 1º de outubro, os metalúr-
gicos de São Leopoldo e região apro-

varam um reajuste de 9,31%. Desse percentual, 
5% é retroativo a julho data base da categoria, 
reajuste no geral e também para o piso, que terá 
elevação no valor para R$ 1.089,00 O restante de 
4,31% será completado em dezembro, elevando o 
salário para R$ 1.130,80.

Com isso, o valor do piso por hora passa a ser 
R$ 4,95 e R$ 5,14 no mês de dezembro. O salário 
de aprendiz terá um valor por hora de R$ 3,65 e 
em janeiro de 2016, de R$ 3,90. “Esse percentual 
não é o que defendíamos, mas estamos na média 
das convenções de outras bases como Porto Ale-
gre, Canoas e Caxias do Sul”, disse o presidente 
do Sindicato, Valmir Lodi.

Diferenças - Pagamento das diferenças relati-
vas ao mês de julho, na folha de pagamento dos 

salários de outubro de 2015; As relativas aos me-
ses de agosto e setembro, o mais tardar na folha 
de pagamento dos salários de novembro.

Durante a assembleia, os dirigentes que se ma-
nifestaram reforçaram que só foi possível dialo-
gar com a patronal e buscar um consenso, após a 
retirada das propostas de banco de horas indivi-
dual e de trabalhar aos sábados.

Lodi afirmou que a mesa de negociação sem-
pre é um momento complicado. “Na mesa com os 
patrões, testemunhamos o quanto eles sugam do 
nosso trabalho, da nossa mão de obra e esse Sin-
dicato nunca concordaria com a precarização que 
o banco de horas individual traria para a nossa 
categoria.”

O presidente agradeceu a presença da catego-
ria na assembleia e o apoio durante toda a cam-
panha salarial. “Todos nos estamos de parabéns, 
pois essa campanha foi uma grande demonstra-

ção de força dos metalúrgicos de São Leopoldo 
e região, enfrentamos a desculpa da crise que os 
patrões adotaram para usar nesta campanha e até 
as chuvas que São Pedro mandou. Na terça, dia 
22, trancamos a São Borja, realizamos uma cami-
nhada até a Copé, foi depois disso que a patronal 
resolveu negociar”, contou ele.

Além do reajuste salarial, também foram reno-
vadas as cláusulas sociais e ajustado os valores.

Outras bases - Os metalúrgicos de Canoas 
aprovaram um reajuste de 8,34. Com 5,5% retro-
ativo a 1º de maio, mais a complementação para 
se atingir o reajuste de 8,34%, em 1º de outubto.

Já os metalúrgicos de Porto Alegre e região, 
juntamente com os metalúrgicos de Cachoeiri-
nha, avaliaram a proposta patronal e decidiram 
aprová-la com um reajuste de 8,34%. Desses,  
5% retroativos são retroativos a 1º de maio e os 
3,18% restantes, a partir de 1º de outubro.

- OUTUBRO / 2015 -
Metalúrgicos de São Leopoldo e região 

aprovam por unanimidade reajuste de 9,31%
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Associe-se. Faça parte dessa luta!
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Os trabalhadores (as) com salários equiva-
lentes a duas vezes e meia o piso da categoria 
devem ficar atentos ao prazo para requerer o 
auxílio estudante, e encaminhar a solicitação 
até o dia 30 de novembro junto RH da empresa, 
data em que esgota o prazo de requerimento.

A empresa terá que efetivar o pagamento em 
duas parcelas, sendo a primeira até o quinto dia 
útil do mês de dezembro de 2015, o que corres-
ponde a metade do piso da categoria. 

Até o quinto dia útil do mês de maio de 2016, 
a empresa deve pagar a outra metade. Para a 
segunda parcela, o requerimento deve ser enca-
minhado até o dia 31 de março.

Se você estuda e ainda não encaminhou, fi-
que atento para não perder o prazo e buscar o 
seu direito. Ele esta consagrado em nossa Con-
venção Coletiva de Trabalho (CCT) e é um in-
centivo indireto, valor que reembolsa parte dos 
custos que você tem com educação que os pró-
prios empresários cobram e exigem que os tra-
balhadores tenham na hora da admissão.

Atenção 
estudante!

Durante a assembleia tam-
bém foi aprovado 5% de des-
conto assistencial, que serão 
descontados em duas parcelas: 
2,5% em outubro e 2,5% em 
dezembro. “Essa receita é para 
fortalecer a luta da categoria, 
entender a importância do as-
sistencial é ter consciência de 
classe”, explicou o presidente.

Importância - a contribui-
ção assistencial é importante 
pois você terá uma entidade 
sindical fortalecida na defesa 
de seus direitos e no combate as 
más condições de trabalho, saú-
de e segurança, assédio moral e 
sexual e demais injustiças co-
metidas contra os trabalhadores 
e trabalhadoras.

Você terá uma ampla estrutu-
ra médica à sua disposição caso 
sofra um acidente de trabalho e 
a empresa não faça o encami-
nhamento da sua Comunicado 
de Acidente de Tra-
balho (CAT). Pois, o 
sindicato encaminha 
pra você.

Com a sua contri-
buição, o sindicato 
continuará fazendo 
e levando até você 

a divulgação de boletins in-
formativos e de pesquisa para 
informar as decisões tomadas 
pelos trabalhadores quanto às 
decisões de assembleias, trocas 
de horários de acordos de turno, 
decisões de acordo de PLR.

Na temporada das piscinas 
você terá a isenção na taxa de 
manutenção, pois já fez a sua 
contribuição.

Além dessas vantagens aqui 
apresentadas você terá uma in-
finidade de outros benefícios, 
contara também com uma am-
pla área de lazer e churrasquei-
ras com quiosques para 
desfrutar com sua família e 
amigos belos momentos de 
lazer.

Oposição - A manifes-
tação por parte dos traba-
lhadores (as) de oposição 
ao desconto as-
sistencial deve 

ser feita na sede do Sindicato, 
através do preenchimento de 
formulário, descrevendo for-
malmente os motivos.

Para a primeira parcela, o 
período é de 14 a 23 de outubro 
e, para a segunda, de 9 a 18 de 
dezembro.

Desconto assistencial
A sua contribuição 

fortalcece o Sindicato

Agradecemos o seu apoio durante a 
campanha salarial. Juntos somos fortes!

Quanto mais associados o sindicato tiver, mais condições financeiras terá 
para investir na campanha salarial e mais força política, mais respaldo ele 
vai ter na mesa de negociação. Mais condições ele terá de retornar o inves-
timento na luta e na assistência por meio dos convênios e de uma estrutura 

voltada a atender o maior número possível de associados e dependentes.
Portanto, sendo sócio você só tem a ganhar! Ajude o sindicato ajudar 

você! Se você ainda não é sócio, associe-se! Se você já é, ajude o sindicato 
a conquistar mais associados!


