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Metalúrgicos de Canoas e Nova Santa Rita

Que neste Natal e Ano Novo...
A gente lembre dos
que vivem em guerra,
e faça por eles
uma prece de paz.

A gente lembre
dos que odeiam,
e faça por eles
uma prece de amor.

A gente perdoe a todos
que nos magoaram,
e faça por eles
uma prece de perdão.

A gente esqueça
as tristezas do ano
que termina,
e faça uma prece
de alegria para todos.

A gente acredite
que o mundo
possa ser melhor,
e faça por ele
uma prece de fé.

A gente lembre dos
doentes, abandonados,
famintos, solitários,
sem lar, sem paz,
sem amor...
E faça por eles
uma prece de esperança.

Feliz Natal e um próspero 2016
pra você e sua família!

São os desejos da direção e funcionários do Sindicato dos Metalúrgicos
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Ministro Rossetto apresenta balanço do PPE
EMPREGO

 Os trabalhadores e trabalhadoras do setor de 
Reparação de Veículos tiveram em novembro um 
reajuste salarial de 1,5%, a título de antecipação 
salarial. O setor tem convenção coletiva própria 
porque a negociação e o fechamento se dão em nível 
estadual pela Federação dos Metalúrgicos do RS.
 A antecipação salarial é fruto da convenção 
coletiva fechada em julho passado e deve ser 
conferida nos contracheques porque incide sobre os 
cálculos do 13° salário e sobre o grande volume de 
férias concedidas pelas empresas a partir de 

dezembro. O sindicato orienta os trabalhadores e 
trabalhadoras do setor a denunciar as empresas que 
não reajustaram seus salários.

 Piso salarial
 A antecipação salarial de 1,5% também deve 
ser aplicada no piso salarial dos trabalhadores da 
Reparação de Veículos, que passa a valer R$ 1.194,65 
mensais ou R$ 5,43 por hora. Para os trabalhadores do 
setor que desenvolvam funções de borracheiro ou 
aprendiz, o piso passa a valer R$ 1.067,37 por mês ou 
R$ 4,85 por hora.

 Na manhã do dia 1º de 
dezembro, o Ministro do Trabalho e da 
Previdência Social (MTPS) Miguel 
Rossetto, esteve em Porto Alegre 
apresentando o último balanço do 
Programa de Proteção ao Emprego 
(PPE). O evento, realizado na sede da 
Fiergs, contou com a presença de 
representantes do empresariado e de 
entidades sindicais como a CUT e o 
nosso sindicato.
 Miguel Rossetto apresentou 
um balanço do PPE, programa 
recentemente sancionado pela 
presidenta Dilma Rousseff como 
alternativa para impedir demissões. 
Segundo o ministro, cerca de R$ 96 milhões já foram 
investidos no programa, que até o momento atingiu 
32,6 mil trabalhadores no país. Ao todo, 80 empresas 
solicitaram adesão, sendo que 37 já contam com o 
pedido atendido. O RS é o terceiro estado com maior 
adesão ao PPE, com cinco empresas cadastradas. 
Minas Gerais ocupa a segunda colocação e São Paulo 
a primeira, devido ao grande número de trabalhadores 
nos setores de máquinas e automobilístico. Rosseto 
finalizou o balanço afirmando que o Estado perdeu em 
2015 cerca de 58 mil postos de trabalho mas, ainda 
assim, trabalha com uma taxa de desemprego menor 
que a média nacional. O ministro projeta para 2016 um 

ano de retomada de emprego e da economia nacional.
 Para a CUT, o PPE é melhor que o lay-off, que 
suspende contratos, permite o não-recolhimento do 
INSS e do FGTS, além de não garantir os empregos. 
Segundo o presidente estadual da entidade, Claudir 
Nespolo, é necessário buscar alternativas para manter 
os empregos e que a demissão não seja sempre o 
primeiro passo para solucionar crises nas empresas. 
Para ele, o PPE se destaca porque garante o emprego 
e mantém o trabalhador no trabalho. A redução salarial 
– no máximo, 15% - é menor que a redução da jornada 
porque o Fundo de Amparo ao Trabalhador banca a 
metade da perda.

CONJUNTURA

Pedido de Impeachment
atenta contra a democracia
 Eduardo Cunha, presidente da Câmara Federal – contra 
quem existe pedido de impeachment por ter mentido no plenário ao 
dizer que não tinha contas na Suíça, de dinheiro proveniente da 
corrupção – atendeu ao apelo daqueles que não se conformam com a 
derrota eleitoral de 2014 e encaminhou no dia 2 de dezembro o pedido 
de impeachment da presidenta Dilma. Na verdade, Cunha abusou de 
seu poder para se vingar do PT porque três deputados petistas 
declararam que votariam contra ele na Comissão de Ética da Câmara. 
 Contra Dilma, não há sequer uma investigação ou acusação 
formal de corrupção ou outro delito, apenas o fato de ter usado em ano 
de aperto fiscal recursos não previstos no orçamento para bancar os 
programas sociais do país, como o Bolsa Família e o Minha Casa, 
Minha Vida. As chamadas “pedaladas fiscais” sempre foram utilizadas 
por outros presidentes e chefes de poderes executivos em estados e 
municípios. 
 A presidenta recebeu com indignação a decisão – ainda mais 
vinda de um notório corrupto que se sustenta no cargo na base de 
barganhas e conchavos políticos – e garantiu que são inconsistentes 
e improcedentes as razões que fundamentam o pedido, confiando 
que o bom senso prevaleça e se faça justiça. “Não existe nenhum ato 
ilícito praticado por mim. Não paira contra mim nenhuma suspeita de 
desvio de dinheiro público. Não possuo conta no exterior, nem ocultei 
do conhecimento público a existência de bens pessoais. Nunca coagi 
ou tentei coagir instituições ou pessoas, na busca de satisfazer meus 
interesses. Meu passado e meu presente atestam a minha idoneidade 
e meu inquestionável compromisso com as leis e a coisa pública”, 
disse.
 REAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS
 A decisão de Eduardo Cunha, de aceitar o pedido de 
impeachment contra a presidenta constitucionalmente eleita, vem 
provocando a reação dos movimentos sociais. Nem tanto pelo apoio 
das instituições à presidenta, mas porque está em jogo a democracia 
do país. “Quem se associar à tentativa de golpe de Cunha será 
comparsa num crime de lesa pátria. O Brasil está diante da seguinte 
encruzilhada: de um lado, Eduardo Cunha e os movimentos golpistas, 
de outro, a democracia, o respeito às leis, às instituições. Não se pode 
pedir o impeachment de uma presidente porque existe uma crise 
econômica que não foi criada por ela ou porque seu governo pegou 
emprestado um dinheiro para garantir, por exemplo, um programa que 
combate a fome, a doença e a evasão escolar, como o Bolsa Família.
 Por este motivo, a CUT, a CTB, o MST, a UNE e muitos outros 
movimentos que lutaram 
e lutam pela democracia 
vão sair às ruas para 
protestar e impedir que o 
golpe e a injustiça 
prevaleçam. Para João 
Pedro Stédile, do MST, 
Eduardo Cunha não tem 
moral para encaminhar 
p r o c e s s o  d e  
impeachment. “Se ele tivesse um pingo de dignidade já teria 
renunciado para se defender no STF, onde é acusado, com fartas 
provas, de corrupção”, disse.
 Vagner de Freitas, presidente da CUT, afirmou que a 
entidade repudia a atitude chantagista e antidemocrática de Cunha. “A 
sociedade brasileira, que lutou contra a ditadura militar, não vai aceitar 
passivamente esta tentativa declarada de golpe de Estado. O 
mandato da presidenta Dilma foi outorgado pelo povo de maneira 
transparente e democrática e só termina em 2018. Vamos às ruas lutar 
contra o golpe e o retrocesso, mas também pela mudança da política 
econômica e pelo desenvolvimento econômico, com justiça social e 
distribuição de renda. Conclamamos a sociedade brasileira, 
especialmente os movimentos sociais e populares, a superar 
divergências políticas e se unir para combater esta afronta à 
democracia brasileira”, disse.

SALÁRIOS

Reajuste da Reparação de Veículos
deve ser conferido nos contracheques

 O dirigente sindical Marcio Bonotto, da Siemens, é membro 
participante do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional de Canoas – Consean. Segundo ele, a entidade é formada 
por 22 representantes de várias instituições, sendo ele representante 
do Sindicato dos Metalúrgicos no Conselho.
 Ao menos uma vez por mês, o conselho se reúne para avaliar o 
trabalho e para definir a assistência a ser feita na cidade. Visitas feitas a 
entidades como creches e asilos, devidamente regulares e 
cadastradas, faz parte do trabalho dos conselheiros. Bonotto explica 
que o Consean se utiliza do PAA -Programa de Aquisição de Alimentos, 
que hoje beneficia com alimentos perecíveis 33 entidades canoenses e 
mais de 750 famílias por mês, totalizando 23 toneladas de alimentos 
mensais vindo da Agricultura Familiar, de 201 
produtores cadastrados.
 Assim, de forma indireta, por meio da 
representação sindical, o Sindicato dos Metalúrgicos 
colabora para um trabalho muito importante, que é 
combater a fome e a desnutrição de crianças e idosos 
em situação de risco social na cidade.

SEGURANÇA ALIMENTAR

Sindicato ajuda no combate à fome
e à desnutrição de crianças e idosos

“Não vai ter golpe”
disse João Pedro Stédile, do MST

Dirigentes do nosso sindicato 
participaram da atividade
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RETROSPECTIVA

ADEUS 2015. SORTE, 2016!
 Definitivamente, 2015 será um 
ano que não vai deixar saudades. Foi um 
ano ruim para todos, para a classe 
trabalhadora, para a classe empresarial, 
para a classe política, enfim, para todo o 
país. 
 Nes te  ano ,  a  co r rupção  
desbancou a Saúde como a maior 
preocupação do povo e o desemprego 
passou a figurar em 3º lugar, a frente da 
Educação e da Segurança. 
 A crise econômica mundial 
chegou finalmente ao país e a Operação 
Lava Jato, além de frear os investimentos 
da principal empresa do país, a Petrobras, 
fez as empreiteiras e outras empresas 
envolvidas a se verem em maus lençóis, 
além de turbinar os movimentos de 
oposição ao governo Dilma. 
 A presidenta não conseguiu 
cumprir com as promessas de campanha 
e teve de fazer impopulares ajustes fiscais 
e  u s o  d a s  d i t a s  “ p e d a l a d a s ”  
orçamentárias para manter os programas 
sociais e a economia mais ou menos 
dentro dos trilhos. 
 O consumo caiu, o crédito ficou 
escasso, as empresas pararam de investir 
e antigos fantasmas como a inflação e o 
desemprego  vo l ta ram.  A ma io r  
prejudicada foi a classe trabalhadora, aí 
i n c l u í d o s  o s  a p o s e n t a d o s  e  
desempregados. Os trabalhadores e 
trabalhadoras não conseguiram avançar 
nas conquistas salariais e sociais nas 
campanhas salariais, e agora são 
obrigados a se submeter a banco de horas 
e acordos de lay-off (suspensão de 
contrato) e Programa de Proteção ao 
Emprego para não serem também 
demitidos. A nossa base metalúrgica 
conseguiu a reposição das perdas na 
campanha salarial, mas não conseguiu 
evitar as demissões, encolhendo mais de 
dois mil trabalhadores, incluindo os/as 
funcionários/as da MWM International, 

que resolveu fechar a filial de Canoas.
 Esse quadro de recessão e 
demissões fez com que, no início de 
dezembro, a CUT e outras centrais, e 
instituições civis e patronais, como a 
Associação Brasileira da Indústria Têxtil e 
de Confecção, se unissem para aumentar 
a pressão sobre o governo, exigindo 
mudanças na política econômica para a 
re tomada do cresc imento e do 
desenvolvimento econômico e social do 
país. “Não podemos aceitar as projeções 
de que 2016 será um ano perdido. 
Precisamos retomar os investimentos 
públicos e privados em infraestrutura 
p r o d u t i v a  n o s  v á r i o s  s e t o r e s ,  
especialmente em energia, na Petrobras, 
e ampliar, em condições emergenciais, o 
financiamento de capital de giro para as 
empresas”, diz o documento que será 
entregue ao governo ainda na primeira 
quinzena de dezembro.
 Pra complicar, quando a maioria 
achava que nada de muito relevante iria 
acontecer neste fim de ano, veio a notícia 
de que o corrupto presidente da Câmara, 
pra se vingar dos membros petistas da 
comissão que pode decidir por afastá-lo, 
resolveu dar tramitação a um pedido de 
“impeachment” da presidenta Dilma, que 
sequer é investigada e acusada 
formalmente de qualquer delito. Ou seja, 
aqueles que não se conformaram com as 
quatro derrotas eleitorais, duas para um 
operário e duas para uma mulher, 
aproveitaram a conjuntura adversa e os 
índices baixos de popularidade de Dilma 
e, com a colaboração da elite e seus 
representantes dentro dos poderes 
midiático, Judiciário e Legislativo, 
tramaram e conseguiram levar a frente o 
movimento golpista que visa impedir 
Dilma de continuar no comando do país, 
piorando o quadro que se avizinha. Tudo 
indica que 2016 será mesmo outro ano 
complicado.

  Para oferecer 
m a i s  c o n f o r t o  a o s  
associados/dependentes 
que vão desfrutar alguns 
dias de descanso no litoral, 
o  S ind ica to  rea l i zou  
melhorias na Colônia de 
Férias, especialmente a 
partir da implantação de 
dispositivos de segurança para todos.

 Dentre as melhorias, a entidade providenciou a pintura de todos os andares do prédio e uma reforma 
completa na área da churrasqueira, que agora conta com três mesas fixas no sentido oposto ao da churrasqueira, 
acolhendo mais famílias e facilitando a movimentação de todos.
 No próximo veraneio, todos os apartamentos terão colchões 

novos e semi-novos, 
pois os antigos foram 
doados para as famílias 
atingidas pelas últimas 
chuvas em Canoas, 
Nova Santa Rita e outras 
cidades da região. As 
geladeiras de todas as 
peças também sofreram 
reformas e pinturas. Por fim, a área do camping 
também recebeu melhorias. No local estão sendo 

construídos dois ambientes para a colocação de freezers e fogões. O objetivo é que os 
veranistas que querem aproveitar a temporada acampando também tenham um bom espaço 
para cozinhar ou guardar alimentos.
 Todas as melhorias mencionadas estão em 
processo de finalização e a direção do Sindicato 
garante que até o início do veraneio a Colônia de 
Férias estará 100% pronta para receber a todos.

PPCI garante
segurança aos veranistas

 Nesta temporada, a Colônia de Férias conta 
com a adequação ao PPCI – Plano de Prevenção 
Contra Incêndios, exigência do poder público (corpo de bombeiros). Agora, todos os 
apartamentos têm detectores de fumaça. Outra novidade que também engloba o PPCI é a 
instalação de uma central de gás, hidrantes e um reservatório de água para combater possíveis 
incêndios. Por fim, está sendo instalado um para-raios para garantir ainda mais segurança aos 
veranistas.

 Sócios e familiares estiveram na manhã da sexta-feira, dia 4, 
no ginásio de esportes do sindicato, se inscrevendo para conquistar 
estadia na Colônia de Férias dos Metalúrgicos. 
 Para os sócios que ainda não efetivaram a inscrição e o 
pagamento da taxa, o Sindicato reforça que o acerto deve ser feito até 
mais tardar 10 dias corridos antes da semana escolhida, sob pena de 
perder a inscrição para outro/a associado/a que esteja aguardando na 
lista de espera. Qualquer mudança ou desistência também deve ser 
informada à entidade.

Colônia de Férias apresenta melhorias & novidades
VERANEIO 2015/2016

Sindicato realiza inscrições

COMEMORAÇÃO

Com ginásio lotado, Baile do Chopp dá início
às comemoração dos 55 anos do Sindicato

 No sábado, 21 de novembro, a 
partir das 22 horas, o Sindicato realizou o 
tradicional Baile do Chopp anual, dando 
início às comemorações dos 55 anos da 
entidade. Cerca de 800 pessoas lotaram o 
ginásio de esportes, entre as quais os sócios, 
familiares, amigos e lideranças políticas e 
sindicais da região. 
 Para abrir o evento, o presidente do 
sindicato, Paulo Chitolina, agradeceu a 
presença de todos e lembrou a luta da 

categoria neste ano de uma difícil campanha 
salarial. Também lamentou a perda de cerca 
de 2 mil postos de trabalho na base de 
Canoas e Nova Santa Rita, afirmando ser 
este um momento muito difícil para todos os 
metalúrgicos, que devem continuar unidos e 
organizados para enfrentar os desafios do 
próximo ano.
 O baile seguiu até as 4 horas da 
madrugada de domingo e foi animado pelo 
grupo Hawai Show Band.
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Equipe Santa Rita é a grande campeã do
III Campeonato de Bocha dos Metalúrgicos

ESPORTE & LAZER

 No último dia 17, ocorreu a grande final do III Campeonato de Bocha dos 
Metalúrgicos, na sede do Sindicato, em Canoas. O campeonato, que teve início no final de 
setembro, contou com 12 equipes inscritas. A equipe Santa Rita se consagrou como campeã 
após embate contra a equipe Madef A. Na disputa pelo terceiro lugar, Os Guris levaram a 
vantagem vencendo a equipe do Bebê à Bordo, que ficou com o quarto lugar.
 O encerramento do torneio ocorreu uma semana após o previsto, devido à semana 
de chuvas intensas no Estado no mês outubro, que deixou centenas de famílias 
desabrigadas. Na ocasião, o torneio foi suspenso, retomando os embates na semana 
seguinte. Para realizar a entrega da premiação, o Sindicato organizou uma confraternização 
entre os participantes no mesmo dia da disputa da final.

CONVÊNIOS

PISCINAS EM SÃO LEOPOLDO

 Mantida pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Porto Alegre e Região a Escola 
Técnica Mesquita firmou convênio com o nosso sindicato, permitindo que trabalhadores 
e trabalhadoras associados à nossa entidade, bem como seus dependentes, tenham 
desconto de 10% nas mensalidades dos cursos profissionalizantes. De posse da 
carteirinha de sócio/a de nosso sindicato, o/a trabalhador/a (ou seu dependente) pode se 
matricular nos diversos cursos, entre os quais os técnicos em Mecânica, em Eletrônica, 
em Automação Industrial e em Informática. Segundo o diretor Jurandir Damin, as 
matrículas para 2016 já estão abertas e as aulas iniciam no dia 23 de fevereiro. A Escola 
Mesquita fica situada na Avenida do Forte, nº 77, a 200 metros da Avenida Assis Brasil, 
Bairro Cristo Redentor, Porto Alegre. Mais informações podem ser obtidas no local, no 
site www.mesquita.com.br, no e-mail secretaria@mesquita.com.br ou pelos fones 
3340.3110 e 3022.3383.

 O  S i n d i c a t o  d o s  
Metalúrgicos de Canoas e Nova 
Santa Rita tem um convênio com o 
Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Leopoldo e Região que permite aos 
associados e dependentes o uso 
das piscinas daquela instituição. 
Além das piscinas, nossos 
associados e seus dependentes 
podem utilizar as demais estruturas 
de lazer, entre as quais a ampla 
área verde com churrasqueiras e o 
campo de futebo sete. Basta 
apresentar a carteirinha de sócio/dependente do nosso sindicato, um documento com 
foto, pagar a taxa de manutenção (R$ 10,00 nos dias de semana e R$ 12,00 nos feriados 
e fins de semana) e se submeter às regras definidas pela categoria metalúrgica local. O 
sindicato está localizado na Av. David Canabarro, nº 106, Bairro Morro do Espelho, em 
São Leopoldo/RS. Maiores informações podem ser obtidas pelos fones 3592.8169, com 
os dirigentes Valmir Sabugo, Zé Galo, Elias, João, Nelsinho e Frangão.

CURSOS NA ESCOLA MESQUITA

INFORMES
Dirigentes participam de formação sindical
 Entre os dias 25 e 27/11/2015, cinco dirigentes sindicais de nossa base que 
participam do curso de formação política e sindical promovido pela CUT-RS e pela 
Federação dos Metalúrgicos do RS, finalizaram o 5º módulo de estudos e receberam o 
certificado de formação. Eles ainda participarão de mais três módulos durante o próximo 
ano.
 Desde março, 60 dirigentes 
sindicais cutistas dos ramos da 
alimentação, metalurgia, químico e 
calçadista têm participado das 
atividades de formação a cada dois 
meses, onde o foco é a troca de 
experiências entre os diferentes 
s e t o r e s  d a  i n d ú s t r i a  e  n o  
a p r o f u n d a m e n t o  d e  t e m a s  
relacionados com o cotidiano da luta sindical.

Feriados prolongados
 A direção do Sindicato comunica que a entidade estará fechada nos dias 24 e 31 de 
dezembro, vésperas de Natal e Ano Novo. Neste caso, não haverá expediente entre os dias 
24 e 27 de dezembro e os dias 31 de dezembro e 3 de janeiro, retomando normalmente as 
atividades no dia 4 de janeiro, segunda-feira. 

Recesso da assessoria jurídica
 Para coincidir com o recesso do Poder Judiciário, os dois escritórios que prestam 
atendimento jurídico na entidade também farão recesso conforme as datas abaixo:
- Woida, Magnago, Skrebsky, Colla & Advogados Associados: de 21/12/2015 a 17/01/2016
- Young Dias Lauxen & Lima Advogados Associados: de 16/12/2015 a 18/01/2016

Férias no Deptº Médico/Odontológico
 Durante os meses de janeiro e fevereiro, alguns profissionais do Departamento 
Médico/Odontológico do sindicato estarão de férias, conforme informações abaixo:
- Drª Maria Regina H. Almeida (Dentista) – de 04/01/2016 a 23/01/2016
- Dr. Nelson U. Costa (Clínico Geral) – de 01/02/2016 a 01/03/2016

Entrega de brindes pode ficar para janeiro
 Conforme informado na edição nº 314 deste jornal, novos e antigos sócios serão presenteados com um 
conjunto de espetos para churrasco. Contudo, o Sindicato informa que está fazendo todo o esforço possível para que a 
entrega dos brindes seja realizada ainda na segunda quinzena de dezembro, podendo também ocorrer apenas em 
janeiro. O motivo é o atraso na confecção dos espetos por parte da empresa fornecedora.
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