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Sindicato traz senador Paulo Paim a Erechim

V

ai ser no dia 04 de novembro, a
partir das sete e meia da noite
no Ginásio de Esportes do Sindicato. Paulo Paim é um dos senadores
mais atuantes e defende, entre outros
temas de interesse dos trabalhadores,
a redução da jornada de trabalho para
40 horas semanais e o fim do fator previdenciário, que reduz o valor da aposentadoria. O senador vai tratar destes
temas e também de outros assuntos
que estão em debate no senado, como
o fim da estabilidade para os dirigentes
sindicais, uma verdadeira ameaça à
representação dos trabalhadores. O
evento é aberto a todos os metalúrgicos. Venha participar!

CNM e CUT cobram empenho do
presidente da Câmara pela redução da
jornada de trabalho para 40 horas semanais

N

uma audiência com o presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, o presidente
da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT, Paulo Cayres e o secretário de política sindical, Loricardo de
Oliveira, apresentaram documentos
do DIEESE que apontam para a necessidade de construir uma proposta sobre

a redução da jornada de trabalho para
40 horas semanais, sem redução de
salários. É mais uma etapa da pressão
dos trabalhadores para que o tema
seja votado no Congresso. Marco Maia
prometeu criar imediatamente uma
comissão de negociação para construir
e levar à votação a proposta ainda neste ano. Segundo Maia, a criação dessa

comissão ocorrerá dentro do prazo de
uma semana, e os deputados que farão
parte do grupo, terão entre 30 e 40 dias
para apresentar proposta. Garantiu,
ainda, que a PEC 231- que trata da redução da jornada de trabalho- será votada ainda neste ano.

Vai ser em novembro, na sede campestre do Sindicato, nas modalidades de futebol sete, pênalti, bocha, sinuca e baralho. Uma grande festa para participar com a família toda.

Prorrogado até o dia 20 de
outubro o prazo de inscrições!

SEUS
Palavra do Metalúrgico
DIREITOS
Neste espaço o Sindicato publica texto recebido de um grupo de
supervisores da Comil, revoltados com a forma como os supervisores
oriundos do chão de fábrica são tratados pela empresa.

Atenção
Estudantes!

Supervisores da Comil no topo da indignação

S

anto de casa faz milagres? Achamos que sim. Há um ano a Comil mudou
sua formação de gestores, promovendo com isso uma verdadeira revolução fabril. Os números não mentem: o crescimento da produção atingiu
números impressionantes.
Com isso, veio o crescimento da Comil no mercado, a contratação de
mais mão de obra, os investimentos em máquinas, todas as áreas evoluíram,
somente os supervisores nomeados há quase um ano ainda não foram reconhecidos financeiramente. Somos cobrados e explorados, enquanto ganhamos um
salário até 50 % inferior aos dos nossos colegas recém contratados, que além do
salário superior recebem ajuda de custo, e ainda temos que ensinar essas novas
contratações a trabalhar.
Aqueles que chamamos de “supervisores de chavões” ficam protegendo seus altos salários com o suor de nossos rostos. Deveriam se envergonhar em
falar em ética, transparência e igualdade. Muitos de nós temos as mesmas formações acadêmicas dos recém contratados, e também temos filhos para sustentar.
Caso a Comil não repense essa desigualdade, talvez tenha que guardar
dinheiro para pagar os pedidos de equiparação salarial.”

A

segunda parcela do auxilio
estudante deve ser paga
este mês para os Metalúrgicos (até 31/10) e Mecânicos (até
30/10). Para os trabalhadores do
setor de máquinas agrícolas a
segunda parcela deve ser paga até
30 de novembro.

Relembrando...
outros convênios:
Dentistas:
·Dr. Diego F. Tagliari
·Drª. Maria da Gloria Petri
·Dr. Diogo Puton
·Drª. Ketlin Santos Stubinski
·Dr. Fernando Colla
·Vittara - Clínica Odontológica
·Clinica Odontológica Schwartz
·Clínica ICEO - Instituto de Consultoria e Ensino em Odontologia (em
alguns procedimentos na Clínica
ICEO o Sindicato subsidia parte do
valor aos sócios).

Sindicato agora tem
convênio com o cinema
Pelo convênio, o associado do Sindicato e
seu dependente pagam metade do ingresso para assistir a qualquer filme que esteja
em cartaz no Cine Master. Para ter direito
ao desconto, o associado tem que retirar a
autorização no sindicato.

Retire sua autorização no sindicato
e informe-se sobre os descontos.

F

Festa do
dia da
criança
no sindicato

oi uma tarde com muita brincadeira e diversão. Pipoca de graça e lanches e
bebidas a preço de custo, e os brinquedos do SESC fizeram a alegria da criançada. Os pais também puderam desfrutar de toda a estrutura da sede
campestre. O Dia da Criança do Sindicato dos Metalúrgicos foi organizado para
proporcionar aos trabalhadores uma tarde de integração e diversão. Muitos dos
associados também puderam conhecer as melhorias que foram realizadas, tornando a sede uma opção de lazer e diversão para o verão que se aproxima.

Ficha de inscrição - Olimpíadas dos Metalúrgicos

Nomes:
Telefone:

Empresa:
Modalidade(s):
BOCHA EM TRIO

BOCHA EM DUPLAS CASAL

TORNEIO DE PÊNALTIS EM DUPLAS

BARALHO- TRUCO

SINUCA EM DUPLAS
BARALHO TRES SETE

Obs: para a modalidade de bocha em trio, é necessário que a equipe tenha 4 jogadores inscritos

Exclusivo para sócios do Sindicato

CORTE AQUI

Não dá para não denunciar!
Monte Castelo: em meio à crise, perseguição e ameaça

A

vida para os metalúrgicos da
Monte Castelo realmente não
está fácil. Depois do medo do
desemprego e do atraso nos salários,
criado pela crise na empresa, a rotina é
de ameaça de justa causa e perseguição por parte de dois supervisores. Os
trabalhadores que estão participando
da reconstrução da empresa merecem

mais respeito por parte dos chefes ainda remanescentes da antiga direção. O
Sindicato está acompanhando o problema e vem se reunindo com os trabalhadores na porta da fábrica e espera
que os administradores que assumiram a empresa valorizem o diálogo e
principalmente, os trabalhadores. O
Sindicato sempre se colocou à disposi-

ção da empresa para buscar soluções
negociadas para os problemas e está
colocando também esta postura para a
nova direção. Isso certamente não combina com o que os metalúrgicos relatam que acontece na fábrica. Atenção
supervisor: metalúrgico de chão de
fábrica também é gente e sem eles seu
emprego não existe!!!!

Trabalhadores da Monte
Castelo parados devido
ao atraso nos pagamentos

Câmeras de segurança e a pressão psicológica
na Menno, Posto de Molas Erechim e Mocelin.

O

s abusos continuam! As empresas se dão ao trabalho de vigiar o trabalhador todo o tempo, provocando constrangimentos, enquanto poderiam apostar no diálogo e na conversa com os trabalhadores. Com isso, tem muito trabalhador se sentindo mal por conta disso. Da boca pra fora os trabalhadores são tratados como colaboradores, mas na
prática a situação é totalmente o contrário.

~

recorde
Nossa,
ducão...
o
r
p
de
ndo se
m
todo u
, hein?
u
supero

E eu que
esperava melhor
salário, fim
da pressão e
perseguicão...
~

pois é....
e tudo
o que a
gente ganha é
um bombom?
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Sindicato na I Conferência
Municipal da Juventude

C

erca de 200 jovens participaram no último dia 17 de setembro da Conferência Municipal da Juventude, organizada
pelo governo municipal e a sociedade civil. O evento contou com a participação de aproximadamente 200 jovens.
Segundo dados do IBGE 2010, Erechim conta hoje com 25.297 jovens entre 15 e 29 anos de idade, sendo assim um
quarto da população local. "Os dados do IBGE mostram a necessidade da participação do jovem nas definições de políticas
públicas, aonde ele possa de fato ajudar a construir e decidir a sociedade no geral”, disse o dirigente Diego Terribile que
representou os metalúrgicos no evento. Foram abordados diversos temas voltados às políticas públicas, entre elas a ampliação da participação do jovem na política e a criação de um Conselho Municipal de Juventude.

Diego Terribile
durante leitura
do regimento
da conferência

Sindicato participou de encontro que
debateu o Desenvolvimento Local

Fábio Adamczuk
na reunião temática
que debateu o
desenvolvimento local.

R

epresentado pelo companheiro
Fábio Adamczuk, o Sindicato
dos Metalúrgicos participou do
projeto “A cidade em debate: a UFFS
dialogando com Erechim”, organizado
pelo departamento de Ciências Sociais
da Universidade Federal da Fronteira
Sul – Campus Erechim. O encontro
ocorreu no dia 14 de setembro no audi04
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tório do Castelinho em Erechim.
Durante quatro meses foram realizadas reuniões temáticas, envolvendo educação, cultura e lazer, estrutura
urbana, saúde e desenvolvimento
local, tema no qual o sindicato participou. O encontro reuniu representantes de organizações sociais, empresariais e do poder público municipal de Ere-

chim.
Após a série de reuniões, a
comissão organizadora do projeto estará elaborando textos sobre os diversos
temas discutidos, que serão publicados em um livro e estarão disponíveis
para as entidades participantes, escolas e demais entidades.

