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A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 
engloba as cláusulas ecônomicas e so-
ciais que definem os direitos da catego-

ria.  Feito anualmente,  em  conjunto com o de-
partamento jurídico, prevê o reajuste salarial e um 
piso para a categoria metalúrgica, além de outros 
direitos como auxílio estudante,  creche  e  funeral,  
quinquênio, estabilidade ao aposentando, 13º salá-
rio, férias, entre outros tantos benefícios.

Com o fechamento da campanha salarial, a CCT foi 
atualizada e deve ser cumprida, pois uma Convenção 
tem o mesmo valor que a lesgilação. Não respeitar a 
CCT, não repassando para os trabalhadores os reajustes 

acordados na mesa de negociação e aprovados pela ca-
tegoria, é crime!

Caso  isso  esteja  ocorrendo  no  local onde você 
trabalha, denuncie no Sindicato. Se preciso for, a nossa 
entidade acionará a assessoria jurídica e tomará as me-
didas cabíveis.

Recorde - em assembleia realizada na noite de 20 de 
julho, trabalhadores da categoria aprovaram por unani-
midade o reajuste de 9,5% (9,22% correspondente ao Ín-
dice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC + 0,28% 
de aumento real)  nos salários e de 10,50% (9,22% re-
ferente ao INPC e 1,30% de aumento real), no piso dos 
metalúrgicos.

Atenção estudantes
A solicitação para requerer o auxílio estudante tem que ser enviada até 30 de novembro 
ao setor de Recursos Humanos. A empresa tem até o 5º dia útil de dezembro deste ano 

para pagar a 1a  parcela, correspondente à metade do piso da categoria.
              Fique atento para não perder o prazo!

Atenção para o cumprimento da CCT
Qualquer irregularidade, procure o Sindicato

Expressamos aqui os 
nossos agradecimentos a 
quem não fez oposição ao 

desconto sindical.
Muito mais que consciên-

cia de classe, isso 
demonstra a confiança no 
trabalho do Sindicato e na 

luta de classe, por mais 
direitos e dignidade.

A força de um sindicato 
está nos trabalhadores que 
integram a categoria e dão 

respaldo para a direção 
eleita representá-los. 

JUNTOS SOMOS FORTES!

Área de lazer é reaberta aos sócios
A famosa área de lazer do Sindicato está de volta! Após mais de um ano 

fechada devido às restrições por conta da pandemia de covid-19, um dos 
espaços mais queridos e procurados do Sindicato está aberto ao público. 
Porém, é preciso agendar previamente o uso do espaço através do telefone 
(51) 99895.1469.

O horário de funcionamento da área de lazer será das 8h às 21h, o local 
pode ser reservado em qualquer dia da semana, respeitando a disponibilidade. 

Salientamos que a reserva se faz necessária para evitar aglomerações, 
assim como é preciso o uso de máscara e do álcool gel.

Leia também:
- Plenária estadual da CUT-RS

-LGPD
- Derrota da MP 1024

- Denúncias: Taurus, Index e Inpel
- 38 anos da CUT
- Novo convênio

- Grito dos Excluídos
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Missão: defender, representar e organizar os trabalhadores (as) da nossa categoria, disputando a hegemonia na sociedade por meio 

de uma entidade atuante e fortalecendo a consciência de classe.

Por 47 a 27, o Senado derrotou o governo 
de Jair Bolsonaro (ex-PSL) e rejeitou integral-
mente a reforma Trabalhista que a Câmara dos 
Deputados contrabandeou no texto da Medida 
Provisória (MP) nº 1.045, em conluio com o 
ministro da Economia, Paulo Guedes.

A reforma foi fortemente combatida pela 
CUT e demais centrais, que atuaram nas ruas, 
nas redes sociais e no Congresso Nacional, con-
versando com os parlamentares, explicando os 
prejuízos para o país e para o povo.

“A rejeição da MP 1045 no senado foi uma 
vitória da classe trabalhadora e uma derrota 
para o atraso. Derrotamos o sucateamento da 
CLT, mas a medida mostra o que o governo 
quer fazer, retirar todos os direitos dos traba-
lhadores e trabalhadoras. Por isso, temos que 
ficar atento e continuar a luta!”, afirmou o 
presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Leopoldo e Região (STIMMMESL), Val-
mir Lodi.

Com a desculpa de que as medidas gerariam 
empregos para os jovens, os deputados aprova-
ram uma reforma Trabalhista que criava novos 
regimes de contratação sem direitos a férias, 13º 
salário, carteira assinada, Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) e outros direitos.

São jabutis, reagiram os senadores contrá-
rios a reforma se referindo aos itens que os de-
putados colocaram no texto da MP, que tinha 
como objetivo apenas a recriação do programa 
de redução de jornadas e salários e suspensão 
de contratos. Os senadores rejeitaram até a re-
criação deste programa.

Para os senadores, inclusive de partidos da 
base do governo, as medidas fragilizavam as 
relações trabalhistas.

VITÓRIA

Senadores rejeitaram jabutis
 incluídos na MP 1045 que acabava 

com férias, 13º, FGTS, carteira 
assinada e outros direitos

Senado vota contra 
reforma Trabalhista

A Lei 13.709/18, que implementa a Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD) entrou 
em vigor no ano de 2018, porém a aplicação das 
penalidades pelo descumprimento estavam pre-
vistas para começar no mês de agosto.

A LGPD vem entrando em vigor gradativa-
mente desde 28 de dezembro de 2018, com o ob-
jetivo de proteger os dados de todos os cidadãos 
e estabelecer uma série de parâmetros para a pro-

teção e cuidados desses dados, tanto no ambiente 
pessoal quanto institucional.

Dirigentes sindicais apontaram durante um 
seminário virtual realizado em 6 de julho, que a 
LGPD se mostra como um duplo desafio ao mo-
vimento sindical: adequar as entidades no proces-
so de gestão e proteção de dados, e compreender 
a lei para também proteger os trabalhadores nas 
relações de trabalho.

LGPD exige adequação para proteger os sócios

PLENÁRIA ESTADUAL
Metalúrgicos participam de debates da 

16ª Plenária Estadual da CUT-RS
Aconteceu de maneira 

virtual, através do apli-
cativo Zoom, a 16ª Ple-
nária Estadual da CUT-
-RS, na noite de sexta 
(3) e na manhã de sábado 
(4). A atividade reuniu 
mais de 200 delegados e 
delegadas de todo o es-
tado e, das mais diversas 
categorias do setor pú-
blico e privado, além de dezenas de convi-
dados. Com uma delegação de oito pessoas, 
o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos 
de São Leopoldo e Região (STIMMMESL) se 
fez presente e destacou a importância da ati-
vidade para manter a unidade e a mobilização 
para os enfrentamentos do próximo período.

O encontro aconteceu uma semana depois 
do aniversário de 38 anos da CUT, teve como 
lema a frase “Unidos, organizados e mobili-
zados somos mais fortes” e os temas foram 
“Trabalho, Direitos e Democracia”. Repre-
sentações de diversas entidades do movimen-
to sindical e social, além de políticos mani-
festaram, nas suas saudações, a importância 
estratégica da CUT para o desenvolvimento 
do país e na defesa da democracia.

A diretora do Sindicato, Simone Ribeiro 
Peixoto, destacou a fala de muitos participan-
tes na atividade, que reivindicavam e salien-
tavam a necessidade de inclusão e diversi-
dade nos sindicatos. “Não só para preencher 
cota, mas para debater conjuntura política e 
lutar por direitos trabalhistas”, disse Simone.

De acordo com ela, incluir mulheres nos 
sindicatos é importante para debater o que é 

realmente necessário para melhorar nos direi-
tos trabalhistas das trabalhadoras, incluindo 
exigências nas convenções coletivas e cláu-
sulas específicas para elas. “Gostei também 
que falaram em não ficar só nos sindicatos e 
nas portas de fábrica, mas ir para os bairros 
conversar e esclarecer as pessoas”, enfatizou 
a diretora.

Já o diretor do STIMMMESL, Alexandre 
Rosa da Rocha, disse que a realização da 
Plenária valoriza a importância da luta dos 
trabalhadores do campo e da cidade. “Onde 
a CUT sempre foi protagonista desde a sua 
fundação, estando à frente de grandes mobi-
lizações ao longo da história”.

Para o dirigente, os debates fortalecem as 
entidades e as categorias. “Pois juntos cons-
truímos o rumo da nossa Central e isso acaba 
refletindo dentro dos sindicatos, nas catego-
rias e no âmbito social”, destacou.

Além de Simone e Alexandre, os diretores 
Aldonei Severo, Roni do Carmo Rodrigues, 
Genilso Vargas da Rosa e Erenita Fernandes 
dos Anjos também integraram a delegação do 
STIMMMESL junto dos delegados natos Lo-
ricado Oliveira e Quintino Severo, além do 
suplente Luciano Pereira Correa.
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DENÚNCIAS

Alguns trabalhadores para acessar a Taurus 
em seus turnos, estão sendo obrigado a tirar o 
seu lanche de dentro do saquinho transparente 
e levar na mão.

Sabemos que os guardas cumprem ordem 
do responsável da segurança, mas esse cida-
dão poderia ser um pouco menos arrogante e 
se informar com a direção da empresa. Se ele 
não sabe, saquinhos e potes transparente são 
permitidos, o que não pode é sacola plástica.

Esperamos que a direção da empresa fale com 
esse responsável da segurança. Esperamos mais 
respeito com quem gera a riqueza da empresa. 
Estamos de olho!

É uma vergonha uma empresa do porte da 
Taurus não ter um banheiro masculino e femi-
nino decente para os seus trabalhadores (as).

Queremos saber da empresa porque só os 
trabalhadores dos setores do Polimento, Tra-
tamento Térmico e Ferramentaria tem que 
usar banheiro de container de vez de um ba-
nheiro decente?

Será que o valor que pagam por esses con-
taineres não daria pra fazer um banheiro? 
O mínimo que esperamos da Taurus é que 
faça um banheiro decente para os seus traba-
lhadores.

Fila no acesso a área fabril
TAURUS

É necessário um 
banheiro decenteO Sindicato tem recebido várias denuncias 

sobres as filas de entrada e saída dos portais 
de acesso à Taurus. Diante disso, os dirigen-
tes sindicais procuraram a direção da empre-
sa para tratar desse assunto.

Na reunião, a empresa informou ao Sindicato 
que seria instalado mais dois portais, que resolve-
riam o problema. De fato, instalaram os dois por-
tais, porém a demora nas fila para entrar para traba-
lhar e na saída para ir para casa continua a mesma.

O STIMMMESL e os trabalhadores (as) espe-
ram que a empresa tome uma atitude pra resolver 
esse problema, porque assim não dá para conti-
nuar.

Desrespeito com o trabalhador

INPEL
Recebemos reclamações sobre a comida 

servida aos trabalhadores da Inpel, que exer-
cem atividades pesadas.

O cardapio normalmente é feijão, arroz, 
moraga doce e couve ou feijão, arroz, moranga 
e batata ou ainda feijão, arroz, polenta e sopa. 

Essas comidas não dão sustentação para os 
trabalhadores exercerem suas atividades num 
turno inteiro. Além disso, carne é algo raro e 
quando tem é de porco ou frango. As vezes é 
servido feijoada ou dobradinha

Para uma empresa que bate recorde todo 
mês e cobra cada vez mais produção, falta 
consideração com quem produz a riqueza da 
empresa. 

De acordo com os trabalhadores, tem um guarda da empresa que 
é contratado pela STV que insulta os trabalhadores e abusa do poder. 
Sua função é somente ficar na portaria e não ficar dando ordens e 
querendo mandar nos trabalhadores!

Esse guarda tem mania de ficar cuidando todo mundo na frente dos 
vestiários na hora do intervalo, proíbe o pessoal de ficar entrando no 
vestiário e os que entram, fica cuidando e logo manda sair, insultando 
e abusando do poder, sendo muito ignorante e faltando com respeito. 
No vestiário feminino, já aconteceu de várias mulheres pegarem ele espiando as trabalhadoras, o 
que é uma FALTA de respeito com as mulheres que ali estão, coisa de pervertido!

Também já aconteceu dele entrar no refeitório, insultar e xingar um trabalhador só por estar me-
xendo no celular. E tudo isso com a mão na arma, querendo meter medo nos trabalhadores.

A empresa não faz nada para acabar com isso e este mesmo guarda já foi denunciado outras ve-
zes no Sindicato. Esperamos que a empresa dê um basta nesta situação ou vamos tomas as medidas 
cabíveis.

INDEX

Qualquer tipo de alteração em regimes de 
jornadas de trabalho, como por exemplo, re-
dução do horário de almoço de 1 hora para 30 
minutos, só pode ser implantada se tiver sido 
negociada com o Sindicato

A empresa não pode negociar diretamente 
com o trabalhador (a). Para a o acordo ser vá-
lido e efetivado, a entidade sindical tem que 
participar da negociação. 

Todas as empresas que tenham mais de 20 
trabalhadores(as) devem ter Comissão Inter-
na de Prevenção de Acidentes (CIPA), con-
forme determina a legislação.

Se a empresa preenche o requisito e ain-
da não implentou a Comissão, é necessário 
denunciar ao Sindicato para que a entidade 
toma as medidas necessárias.

IMPORTANTE
Sindicato precisa participar de 
acordos de redução de jornada 

CIPA nas empresas com mais
de 20 trabalhadores

No sábado, 28 de agosto, a maior cen-
tral sindical da América Latina, a 5ª maior 
do mundo, a combativa Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) completou 38 anos 
de existência. A comemoração exige lutar 
no presente e apontar para o futuro, “por-
que direitos e democracia não se separam e 
são construídos pela luta dos trabalhadores 
e das trabalhadoras”, afirma Sérgio Nobre, 
presidente nacional da CUT.

“São quase quatro décadas de lutas que 
contribuíram para transformar a classe tra-
balhadora em um dos atores fundamentais 
da sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, para 
transformar a própria sociedade”, afirma Sérgio.

O presidente nacional da CUT destaca que, 
ao longo desse período, a Central mudou a vida 
dos trabalhadores e das trabalhadoras, fazendo 
deles sujeitos de direitos, dando alento e espe-
rança para superar os desafios colocados no lo-
cal de trabalho.

Fundada pelo Congresso Nacional da Classe 
Trabalhadora (CONCLAT), a criação da CUT 

desafiou a legislação sindical da época, que 
proibia a organização dos trabalhadores de dife-
rentes categorias em uma só entidade e, mesmo 
assim, fomos a primeira central sindical criada 
após o golpe de 1964 e também a primeira no 
país a ser lançada pela base.

Desde sua fundação, a CUT tem atuação fun-
damental na disputa da hegemonia e nas transfor-
mações ocorridas no cenário político, econômico 
e social ao longo da história brasileira, latino-
-americana e mundial.

CUT completa 38 anos de atuação 
nas lutas dos trabalhadores
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NOVO CONVÊNIOMANIFESTAÇÃO

Agora, a Clínica Odontológica Dent All é parceira 
do Sindicato, oferecendo os melhores decontos para 

os trabalhadoes associados e seus dependentes!

Diretores do Sindicato integraram a atividade 
do 27º Grito dos Excluídos e das Excluídas e por 
“Fora Bolsonaro”, em Porto Alegre, no último dia 
7 de setembro.

Com a chuva que começou na madrugada e 
que continuou ao longo do dia, os atos mudaram 
de local para melhor abrigar os participantes. As 
manifestações, com uso de máscaras e respeitan-
do os protocolos sanitários, foram realizadas de-
baixo do viaduto da Avenida Pessoa, Imperatriz 
Leopoldina e é mais conhecido como “Viaduto do 
Brooklin”.

O 27º Grito tem como lema “Vida em primeiro 
lugar” e como tema “Na luta por participação po-
pular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda, 
já”. Teve ato ecumênico às 11h, e, às 13h30, co-
meçou a concentração para a marcha pelo “Fora 
Bolsonaro”.  Ao meio-dia, houve um almoço soli-
dário, partilhado com moradores de rua.

Tradicional Grito dos Excluí-
dos aconteceu em Porto Alegre, 

mesmo com a chuva


