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Depois de ter passado todo este ano 
usando o discurso da crise, os patrões 
não tem mais desculpa! O governo já 
divulgou o fim da recessão no Brasil e 
até o FMI informou que a crise acabou 
no mundo. As empresas retomam a 
produção e é momento dos 
trabalhadores receberem a sua parte. 
No ABC paulista os reajustes e abonos  
levaram  R$ 113,5 milhões ao  bolso 
dos trabalhadores, num dos melhores 
acordos já obtidos. O governo ajudou 
com a redução do IPI, os trabalha-
dores foram parceiros, negociaram 

redução de jornada e troca de horas, 
mas agora merecem ser recompensa-
dos porque seu trabalho foi funda-
mental para amenizar os  efeitos da 
crise. O Sindicato quer debater com 
todas as empresas o pagamento de um 
14º salário. É hora de você trabalhador 
sentar com o Sindicato para discutir as 
estratégias que serão adotadas nas 
empresas para lutar por este abono. 
Nesta edição, várias matérias que 
mostram o cenário positivo das 
empresas e que o momento é de lutar 
pela parte que cabe aos trabalhadores. 

O Sindicato dos Metalúrgicos está 
apoiando a realização da Feira da 
Economia Popular e Solidária que 
acontece nos dias 07 e 08 de 
Novembro, no Seminário de Fátima 
em Erechim. A Feira é realizada pelas 
entidades que organizam e apóiam 
as pequenas iniciativas agroecoló-
gicas e comunitárias. São pessoas 
que estão buscando alternativas de 
trabalho e renda frente ao  modelo 
capitalista, que exclui muitos 
trabalhadores. No dia 07 haverá um 
jantar ecológico e show de Antonio 
Gringo.  Participe! 

Feira da Economia Popular Solidária

O trabalhador deu
a sua contribuição

Agora é hora de ganhar também! 

14º já!
Fim da 
recessão
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A economia brasileira abriu 
242.126 postos de trabalho 
com carteira assinada em 
agosto, no melhor desem-
penho mensal deste ano e na 
melhor leitura para o mês 
desde o início da série 
histórica iniciada em 1992, 
mostram os dados do Minis-
tério do Trabalho.

A criação líquida de em-
pregos formais superou ligei-
ramente a registrada em 
agosto de 2008, quando o 
saldo de contratações foi de 
239.123 vagas.

Cenário Positivo! 

Emprego no Brasil tem
melhor agosto desde 1992

E s t á  n a  P r o p o s t a  d e  
Emenda à Constituição que 
prevê a redução da jornada de 
44 para 40 horas semanais. Esta 
proposta que esta sendo 
defendida pelo Metalúrgico e 
Deputado Federal Marco Maia, 
já  foi  aprovada por uma 
Comissão Especial da Câmara 
dos Deputados. Agora, a  PEC 
precisará ser votada em dois 
turnos e ser aprovada por, no 
mínimo, 308 deputados para, 
então, seguir para votação no 
Senado.

A Comil Ônibus S.A. fechou 
um importante negócio com a 
empresa multinacional alemã 
Man, que no ano passado 
comprou a empresa Volks-
wagen ônibus e caminhões 
por aproximadamente R$ 3,7 
bilhões. Esse negócio cria uma 
perspectiva positiva em rela-
ção ao futuro da empresa.

Segundo o Jornal Diário da 
Manhã, do último dia 02,  o 
volume de vendas inicial da 
parceria deve variar entre 600 a 
800 carrocerias nos próximos 
anos, somente para o México.

"Para nós trabalhadores 

 foto extraída do site do Jornal Boa Vista

Adicional de horas extras pode

subir de 50% para 75%

EM ERECHIM SALDO DE
EMPREGOS É POSITIVO!

Comil fecha parceria com a multinacional Man
essa é uma boa noticia, isso é 
garantia de manutenção de 
empregos e possibilidade de 
buscar reajustes coletivos, 
bem como reivindicar um 14º 

salário, ou retomar o debate 
em relação ao PLR," afirma o 
presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos 
de Erechim Jaime Basso.

Seminário do 
movimento sindical: 

No mês de outubro o 

Sindicato dos Metalúrgicos 

de Erechim estará reunindo 

lideranças sindicais do RS, 

representantes da Confe-

deração Nacional  dos  

Metalúrgicos – CNM/CUT e 

representantes das comis-

sões de fábrica das monta-

doras do ABC paulista. O 

objetivo é adquirir novas 

experiências, principal-

mente em relação a boa 

Campanha Salarial e os 

acordos de PLR firmados 

nos últimos meses no ABC 

paulista.

AGENDA

Torneio de 
Futebol Sete:

Vá se programando, nos dias 

20, 21 e 22 de Novembro o 

sindicato realizará torneio 

de Futebol Sete. Maiores 

informações nos próximos 

informativos. 

Plenária regional do 

movimento sindical: 
No dia 08 deste mês o 

Sindicato dos Metalúrgicos 

participou de um encontro 

que reuniu os sindicatos da 

região Norte do Estado. Na 

oportunidade discutiu-se os 

desafios do sindicalismo 

para os próximos anos.

Pesquisa realizada pelo DIEESE 
comprova que nos últimos dez 
anos a produtividade no Brasil 
teve um crescimento de 150%, e 
que  os  patrões  possuem 
condições de bancar a redução da 
jornada. 

O DIEESE afirma que a redução da 
carga horária implicaria um 
aumento de 1,99% no custo final de 
produção, percentual que seria 
absorvido num prazo de seis meses 
pelo aumento da produtividade.

REDUZIR A JORNADA 
É GERAR EMPREGOS!!!

No mês de agosto Erechim 
foi a sexta cidade gaúcha que 
mais gerou empregos, segun-
do informações do Cadastro 
Geral de Empregados e De-

Fique por dentro: 

Assédio Moral
O Assédio Moral caracteriza-se por ser uma conduta abusiva, de 
natureza psicológica, que atenta contra a dignidade psíquica, de 
forma repetitiva e prolongada e que expõe o trabalhador a situações 
humilhantes e constrangedoras, capazes de causar ofensa à 
personalidade, à dignidade ou à integridade psíquica. O seu efeito é o 
de  deteriorar o ambiente de trabalho. O assédio moral viola os 
direitos da personalidade de um individuo. Se 
você está sofrendo algum tipo de pressão 
denuncie ao dirigente na fábrica ou 
procure o sindicato. 

Denuncie, porque 
ASSÉDIO MORAL É CRIME!

Presidente do Sindicato Jaime Basso, Deputado Federal Marco Maia e 
Marino Vani, da FITIM defendem a redução da jornada

No acumulado do ano, 
foram adicionados à eco-
nomia 680.034 postos de 
trabalho. Apenas o mês de 
janeiro teve um resultado 
negativo, em que as demis-
sões superaram as contra-
tações em 101,7 mil.

sempregados (CAGED). No 
Estado Erechim ficou atrás 
apenas de Porto Alegre, Caxias 
do Sul, Novo Hamburgo, São 
Leopoldo e Pelotas.

No mês de agosto houve 
1598 admissões, 1233 demis-
sões, totalizando um saldo 
positivo de 365 novos empre-
gos criados no município.

A direção do Sindicato dos Metalúrgicos e os Trabalhadores
da Empresa Mepel de Estação, vem através deste prestar
homenagem ao sócio e colega LUIS MAURO SERÃO que
faleceu no último dia 10 de outubro.
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Outro projeto na área da 
cultura que já está em funcio-
namento é o de “musica e 
ecologia nas comunidades - 
orquestra de sucata”, em 
parceria com a Associação dos 
Produtores e Empreende-
dores Culturais de Santa 
Maria. Em Erechim o projeto 
vai promover oficinas de canto 
e percussão em 9 escolas 
estaduais e municipais. Uma 
oficina também vai acontecer 
no sindicato, o publico alvo 
são adolescentes de 8 a 18 
anos.  O projeto alia a música à 
consciência ecológica e prevê 
palestras com especialistas 
nas escolas sobre o tema do 
meio ambiente e a fabricação 

Sindicato fecha mais dois projetos de cultura

“Reservar um espaço para a cultura em nossas vidas, é reservar um 
espaço à criatividade e à inovação...". Com esta concepção, o 
Sindicato dos Metalúrgicos dá atenção especial às atividades e ações 
relacionadas com a cultura. 

Num projeto em parceria com a Fundação Luterana Diaconia de 
Porto Alegre, o Sindicato vai oferecer aulas gratuitas de violão, com o 
professor Edinei Fábio de Vale da Escola de Belas Artes de Erechim e 
acadêmico do curso de música na Universidade de Passo Fundo. 
Outras oficinas culturais serão desenvolvidas na sede do sindicato e 
em bairros da cidade. Informações podem ser obtidas na sede do 
sindicato ou com os dirigentes nas fábricas.

Aulas de violão, através do Projeto Cutvando Cultura de forma gratuíta

Projeto oferece oficinas de canto e percussão

de instrumentos de percussão 
a partir de material reciclável 
como latas, baldes, bombo-
nas, garrafas, etc. No final do 
ano um evento de encerra-
mento vai mostrar o que foi 
produzido nos três meses do 
projeto. 

“Estamos plantando uma 
semente, o Projeto consiste 
em oficinas temáticas, com a 
utilização de instrumentos 
pedagógicos lúdicos e criati-
vos, jogos, brincadeiras, 
cantigas, confecção de obje-
tos com materiais reapro-
veitados e reciclados, dentre 
outros, para o desenvol-
vimento da criatividade dos 

estudantes e a obtenção de 
novos conhecimentos de 
forma atrativa e dinâmica”, diz 
a coordenadora geral, Rosa 
Casaes, licenciada em musica 
pela Universidade Federal de 
Santa Maria. 

O presidente do sindicato, 
Jaime Basso, salienta que o 
projeto visa “gerar novas 
oportunidades, trabalhar a 
expressão e a musicalidade, 
ao mesmo tempo em que se 
dispõe a discutir a questão 
ambiental, o maior desafio 
das próximas décadas”. 

 Inscreva seus filhos nas 
oficinas que serão disponibili-
zadas no sindicato.

Oficina de percussão realizada em Porto Alegre

Oficina de canto realizada em Porto Alegre
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