
A PEC 55 representa congela-
mento dos investiment os sociais por 
20 anos, comprometendo as despesas 
em saúde e educação, dentre outras.
Foi aprovada em primeiro turno pelo 
plenário do senado na noite de 29 de 
novembro, não obstante as inúmeras 
manifestações contrárias em todo 
país, incluindo o Dia Nacional de 
Luta promovido pela CUT em con-
junto com várias centrais sindicais e 
movimentos sociais.

A resistência já motivou cente-
nas de ocupações de estudantes em 
universidades públicas e privadas, 

bem como greves e paralisações de 
docentes e trabalhadores em escolas, 
universidades e institutos federais.

Na mesma linha de desmonte do 
estado e ataque aos direitos, o gover-
nador do estado do Rio Grande do 
Sul, José Ivo Sartori, anunciou um 
“pacotaço” para extinguir fundações, 
demitir servidores e acabar com o 
plebiscito para privatizar a CEEE, 
Sulgás e CRM, dentre outras medi-
das que efetivamente retiram vários 
direitos dos servidores e enfraque-
cem os serviços públicos. Já houve 
pronunciamentos contrários ao pa-

Temer e Sartori: PEC e Pacotaço contra os 
direitos sociais e à revelia das manifestações
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A PEC de Temer e o Pacotaço de Sartori desconsideram manifestações da 
população e de setores da sociedade e desconstroem direitos sociais.
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cote por parte de várias entidades de 
representação dos servidores.

“Tanto a PEC 55 de Temer como 
o pacotaço de Sartori, ambos do 
PMDB, significam o desmonte do 
serviço público, demissão de servido-
res, arrocho salarial, corte de direitos 
[...]. Quem vai sofrer as duras conse-
quências é a classe trabalhadora, que 
necessita do estado e de serviços pú-
blicos de qualidade. Temos que mo-
bilizar a sociedade para impedir esse 
tremendo retrocesso”, afirma a se-
cretária-geral da CUT-RS, Simone 
Goldschmidt.



JURÍDICO

O julgamento do Supremo 
Tribunal Federal (STF), que rejei-
tou a desaposentação, impede que 
aposentados que voltaram ao mer-
cado de trabalho peçam a correção 
de seus benefícios. O processo esta-
va sob análise do STF desde 2010.

A desaposentação é o institu-
to usado por quem continuou a 
trabalhar depois de aposentado, 
mantendo contribuições obriga-
tórias à Previdência Social. Com 
base em cálculo atualizado da 
idade e contribuição, pedia-se à 
Justiça a renúncia da aposentado-
ria anterior para  requerer uma nova

STF rejeita a desaposentação

A organização dos trabalhadores resultou em 
compromisso da Scania por retomr serviços
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União e mobilização: a luta dos 
trabalhadores e a Scania

Cerca de 182 mil processos em 
tramitação, com a decisão do 
STF provavelmente serão extin-
tos. A Advocacia-Geral da União 
já adiantou que o Instituto Na-
cional do Seguro Social (INSS) 
fará um levantamento completo 
sobre a desaposentação e analisa-
rá caso a caso, recorrendo contra 
a concessão do benefício – e in-
clusive pedindo o ressarcimento 
aos cofres públicos daqueles que 
já tiveram a aposentadoria re-
calculada. Segundo a advogada 
Aline Portanova, as pessoas que 
já possuem o benefício da desa-
posentação, obtiveram por tutela 
antecipada e “o benefício poderá 

ser cessado e sem devolução, pois 
foi concedido por via legal.” 

A recomendação é evitar no-
vas ações. “O STF determinou 
que será preciso definir uma nova 
legislação para regulamentar a 
situação, que atinge milhares de 
brasileiros. O Supremo [...] pre-
feriu por maioria, [...] posição de 
omissão. O direito não se funda-
menta somente na lei, mas em fa-
tos sociais e princípios da pessoa 
humana, o que não foi conside-
rado na decisão final do STF”, 
observa a advogada.

Fonte: CUTRS. Acontece. 2016. Disponível em: 
<http://cutrs.org.br/especialista-em-direito-previdenciario-
-critica-a-decisao-do-stf-que-rejeitou-a-desaposentacao/>. 

Acesso em: 01 dez. 2016.

Trabalhadores do grupo Mecacil 
Mecânica vêm sofrendo com atrasos 
de salários e verbas rescisórias e falta 
de estrutura para o desenvolvimento 
laboral. A Mecacil é uma concessio-
nária da multinacional Scania, com 
três unidades (Passo Fundo, Vacaria 

e Palmeira das Missões). Em mobili-
zação em conjunto com os sindicatos, 
conseguiram garantir o pagamento 
de salários e postos de trabalho junto 
à multinacional. As unidades somam 
aproximadamente 100 funcionários.

Após meses pressionando o gru-
po Mecacil e vivenciando a falência 
da empresa, trabalhadores e sindi-
catos procuraram representantes da 
Scania para negociar a situação, na 
tentativa de salvar empregos, garan-
tir os de direitos trabalhistas e salá-
rios em atraso. Duas cartas expondo 
a situação da concessionária foram 
enviadas à Scania.

A partir da iniciativa se inicia-
ram reuniões que culminaram com o 
compromisso da Scania em retomar 
a bandeira na região, através de novo 
representante, priorizar a contratação 
dos funcionários demitidos da Meca-
cil, além de garantir 100% dos créditos 
trabalhistas e indenizações adicionais 
de R$ 1,3 mil a R$ 1,8 mil reais.

INDICADORES ECONÔMICOS

Contribuição (R$) %
Até R$ 1.556,94 8%
De R$ 1.556,95 até R$2.594,92 9% 
De R$2.594,93 até R$5.189,82 11%

Desconto INSS - Trabalhador

Base de Cálculo % Deduzir
Até 1.903,98 - -
R$ 1.903,99 até 2.826,65 7,5% R$ 142,80
R$ 2.826,66 até 3.751,05 15% R$ 354,80
R$3.751,06 até 4.664,68 22,5% R$ 636,13
Acima de R$ 4.664,68 27,5% R$ 869,36
Dedução por dependente: R$ 189,59

Imposto de Renda - 2015

Até R$ 806,80 R$ 41,37 /filho
R$ 806,81 a R$ 1.212,64 R$ 29,16 /filho
Acima de R$1.212,64 Não tem direito

Salário Família

Reparação de veículos - Maio 2016
Piso R$ 1.313,00

Máquinas Agrícolas - Novembro 2016
Piso R$ 1.236,40

Metalúrgicos - Novembro 2016
Piso admissional R$ 1.101,17
Piso após 90 dias R$ 1.177,23

Pisos da Categoria

Salário Mínimo
Nacional R$ 880,00
Regional RS R$ 1.006,88 a R$ 1.275,00

Auxílio creche
Reembolso de 223,14 por filho, por um 
período de 18 meses, a contar do retorno do 
auxilio maternidade. O benefício é válido 
apenas nas empresas com no mínimo 15 
empregados, desde que, a empresa não pos-
sua creche própria ou convênio com creches 
particulares, em condições mais favoráveis.



VOCÊ SABIA?

O mês de novembro foi mar-
cado por dois grandes dias de 
greves, paralisações e atos pelo 
Brasil afora. Além disso, tivemos 
as ocupações nas escolas secunda-
ristas, universidades e institutos 
federais que explodiram de norte 
à sul do país. 

Movimento Sindical  
Ocupar, resistir, lutar!

Nos dias 12 e 19 de novembro e 
3 de dezembro, aconteceu, respec-
tivamente, em Passo Fundo, Marau 
e Tapejara o encerramento do curso 
de formação para trabalhadores. Ao 
todo foram cinco etapas em cada 
subsede. Na primeira etapa refleti-
mos sobre qual o sentido do traba-
lho, através da retomada do conceito 
e evolução do trabalho. 

Na segunda etapa, intitulada 
“Para quem Trabalho”, abordou-se 
a organização social-econômica da 
nossa sociedade, problematizando a 
concentração de riqueza no Brasil e 
no mundo, a desigualdade social e 
a lógica do capitalismo. Na terceira 
etapa, por meio de um cinefórum, 
refletiu-se sobre o tema “Como Tra-
balho”, onde vieram à tona as con-
dições de trabalho. Na quarta etapa, 
refletiu-se sobre qual o futuro do 
trabalho, fazendo um contraponto 
com medidas que ameaçam direitos 
sociais (reforma da Previdência, ter-
ceirização, Pec 241/55) e o mundo 
de trabalho que sonhamos. 

O encerramento contou com dois 
momentos: o primeiro de avaliação 
e o segundo de celebração. Em am-
bos ficou clara a importância desses 
encontros e a necessidade da conti-

Após quatro etapas de atividades, são encerradas as oficinas de formação  
para trabalhadores, com destaque à necessidade de continuidade.

\ MOVIMENTO SINDICAL

Formação para trabalhadores e oficinas: 
encerramento das atividades

Ocupações que vão continuar 
e até crescer. Hoje, temos a im-
portante tarefa de organizar uma 
grande luta defensiva que impeça 
a retirada de nossos direitos mas 
que também avance em questio-
nar esse regime político, que está 
podre e corrupto em sua essência. 

Nenhum direito a menos!

Fonte: Curtas e Novas. Sind Bancarios  
Passo Fundo, nº3205.

nuidade no próximo ano, pelo fato 
deles proporcionarem ampliação do 
conhecimento, leituras e reflexões do 
contexto de forma mais qualificada, 
além do desafio e provocação de es-
tar se engajando nas pautas do sindi-
cato dos metalúrgicos. 

Ao receber o certificado de con-
clusão, cada trabalhador/a recebeu 
junto um pacote de sementes, sim-
bolizando que o certificado, mais 
que um momento de chegada, é uma 
semente, e que, o processo que ele 
certifica precisa ser semeado para 
gerar frutos. Somos nós que provo-
camos e construímos a mudança que 
queremos e o mundo de trabalho 
que sonhamos. Participaram desses 
encontros de formação mais de 100 
trabalhadores. 

Além dos encontros formativos, 
também no próximo dia 07 de de-
zembro será realizada a última oficina 
do ano, intitulada “Trabalho saudável 
com trabalhador sadio”. Ao todo fo-
ram realizadas 32 oficinas em diver-
sas empresas do segmento, em Passo 
Fundo, Marau e Tapejara, atingindo 
mais de mil trabalhadores. As oficinas 
oportunizaram reflexões e confron-
tos diretos com a situação e cuidado 
da saúde do trabalhador. Perguntas 

como: “a beleza do produto também 
gera a beleza do trabalhador/a?” de-
monstram que o processo da produ-
ção não deve estar focada unicamente 
no fim, mas no início, meio e fim, 
tendo a realização do trabalhador/a 
como preocupação primeira e funda-
mental no espaço de trabalho.

CONVÊNIO

Studio Pilates 

A fisioterapeuta Angelica Bene-
det já está atendendo junto nossa 
Sede Chico Mendes em Marau. 
O investimento para os sócios 
e dependente é R$ 20,00 por 
sessão. Agendamentos deve ser 
feitos pelo email angy_608@hot-
mail.com ou, via WhatsApp, pelo 
número (54) 98111-0253. 

Vale Gás

Informamos que este convê-
nio foi encerrado. O beneficio 
foi firmado quanto os distribui-
dores cobravam cerca de 30% 
a mais para entregar na casa do 
consumidor em relação aos que 
utilizavam o vale. Atualmente, o 
percentual de diferença é mínimo 
e, para evitar custos operacionais 
por parte do sindicato o convenio 
foi encerrado.



No dia 5 de novembro de 2016, às 
14h, no Sindicato dos Metalúrgicos, 
subsede Marau, aconteceu o II En-
contro das Mulheres Metalúrgicas, 
em parceria com o Instituto Supe-
rior de Filosofia Berthier (Ifibe) e o 
grupo temático atividade formativa 
do curso de especialização/aperfei-
çoamento em educação popular. 

Esse evento foi organizado com o 
objetivo de reunir as mulheres meta-
lúrgicas, trazê-las para uma tarde de 

conhecimento, troca de experiências 
e sensibilização para a importância 
do cuidado de si e como as plantas 
medicinais podem ajudar nisso. Na 
chegada as participantes encontraram 
um túnel de plantas onde cada partici-
pante pode expor suas experiências de 
vida, formando um ambiente de troca 
de conhecimento sobre uso das plantas 
e seus benefícios para a vida. Também 
houve degustação de chás. No final, 
cada participante levou uma mudinha 
como forma de se responsabilizar para 
seguir cultivando as informações que 
foram agregadas no encontro de modo 
a fecundar seu dia-a-dia. 

Além dos dirigentes do Sindica-
to, a atividade contou com o apoio 
e a participação alunos do curso de 
educação popular (Ifibe). Foi uma 

tarde de encontros, com muitos aro-
mas, sabores e, especialmente, muito 
compromisso com o cuidado com a 
vida. Aprendemos que a integração 
com a natureza é o principal cami-
nho para uma vida saudável.

II Encontro das Mulheres Metalúrgicas: 
cuidado de si e plantas medicinais

\ ACONTECE

AGENDAS

Temporada 2016/2017 da 
Sede Campestre inicia sábado

A temporada inicia dia 17 
deste mês, às 09h. As piscinas 
funcionam das 10h30min às 12h 
e das 14h30min às 20:00h, de 
terça-feira a domingo. É preciso 
apresentar a carteirinha de sócio/
dependente, com foto recente para 
colocação de selo da temporada. 
O documento pessoal (CI, CNH, 
CTPS) só autoriza o ingresso dos 
associados (excluindo as piscinas).

XV Campeonato de Futsal 

O campeonato, que já iniciou, 
é promovido pelos Sindicatos 
da Alimentação e dos Metalúr-
gicos e pela Rádio Alvorada. As 
rodadas ocorrem na quadro do 
sindicato, localizada na Av. Pres. 
Vargas, 1828, em Marau.

Sindicato dos trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico de Passo Fundo, Marau e Tapejara - atendimentos de segunda a sexta-feira: da 8h30min as 12 h e das 13h30min às 18 h
Sede administrativa: rua Moron, 588 - Vila Popular Passo Fundo - RS - CEP: 99010-030 - fone: (054) 3045 4997 - e-mail: sindimetalpf@live.com
Subsede Chico Mendes: rua Padres Capuchinhos, 295 – Loteamento Girardi – Marau - RS - CEP: 99015-000 - fone: (054) 3342-7913 - e-mail: subsedechicomendes@gmail.com
Subsede Che Guevara: avenida Sete de Setembro, 2754 – Centro – Tapejara - RS - CEP: 99950-000 - fone: (054) 3344-2422 - e-mail: subsedecheguevara@gmail.com

NOTA

No dia 25 de novembro de 
2016 faleceu, aos 90 anos, o líder 
da Revolução Cubana, Fidel Cas-
tro, um dos mais carismáticos e 
polêmicos líderes políticos mun-
diais. Juntamente com Che Gue-
vara, Fidel liderou a Revolução 
Cubana que em 1959 derruba o 
ditador Fulgencio Batista, apoia-
da pelos EUA, e colocando fim a 
mais de sete anos de lutas.

Balneário Água Azul:  
opção de lazer em Tapejara

Localiza-se na RS 463, Km 4,5, 
em Tapejara e, agora, possui con-
vênio com o Sindicato. Sócios e 
dependentes de até oito anos de 
idade tem entrada franca (até dois 
dependentes com mais de nove 
anos pagam R$ 8,00 cada um). 
São quatro piscinas com tobogã e 
piscina infantil, abertas das 10 ao 
meio dia e das 13:30 às 20 horas. 
Associados e dependentes pagam 
de R$ 6,00 por pessoa.

Cabanas para duas pessoas po-
dem ser alugadas por R$ 125,00/
dia. Estão à disposição: mesas em 
áreas cobertas, quadra de futebol, 
bochas, mesas de sinuca, pebolim, 
restaurante, infraestrutura para 
eventos. Contato pelos telefones:

• (54) 99982-4563
• (54) 999605 0913

Balneário Noé:  
opção de lazer em Marau

O Sindicato dos Metalúrgicos  
tem convênio com o Balneário Noé, 
localizado na comunidade de San-
to Antônio dos Triches, em Marau.  
Para que o assossiado tenho o des-
conto deve fazer a retirada de seu 
ingresso, exclusivamente, na Sub 
Sede Chico Mendes em Marau, 
mediante atualização cadastral.

Dependentes de até 08 anos, 
pagam R$ 2,40 e maiores de 09 
anos, R$ 5,60. Para o acesso às 
piscinas, sócios e dependentes 
pagam R$ 7,00. O balneário dis-
põe de cabanas para 4 pessoas 
cada, com diária de R$ 200,00, 
não estando inclusa entrada das 
piscinas. O balneário funciona de 
segunda-feira a sábado das 08h 
às 24h, sendo no domingo das 
08h00min as 21h00minh.


