A ação vai possibilitar a
retomada dos cursos de informática gratuita no sindicato
através do Programa Integrar:
Inclusão Digital e Economia
Solidária. Já na próxima
semana começam as reuniões
para o planejamento dos
cursos. Se você tem interesse
em fazer o curso, que é totalmente gratuito, deve se inscrever na secretaria do sindicato a partir do dia 04 de
agosto.
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Assinado convênio dos
metalúrgicos com
a Petrobras

CNM/
CUT leva mais de
2 mil metalúrgicos às ruas pela
Pauta Nacional Unificada

Trabalhadores de todo o Brasil
realizaram passeata em São Paulo no
ultimo dia 10 em ato a favor do
Contrato Coletivo Nacional de Trabalho e entregaram as pautas
nacional e estadual de reivindicação
na ANFAVEA/SINFAVEA, que representa as montadoras e ao Sindipeças. No mesmo dia a CNM/CUT,
liderada pelo vice- presidente, Marino
Vani, metalúrgico da Cercena de

Erechim, conduziu a manifestação
que reuniu delegações de metalúrgicos dos Estados de São Paulo, Belo
Horizonte, Santa Catarina, Rio de
Janeiro e da região nordeste do país.
As datas-base dos trabalhadores
nestes segmentos são em setembro.

Atento! Cutv
Fique

Devolução do
Imposto Sindical inicia dia 23
A partir do dia 23 deste mês até o dia 16 de agosto de
2008 será devolvido para os associados do Sindicato
55% do valor do Imposto Sindical que retorna para a
Entidade. Para receber você deve apresentar a folha do
mês de março de 2008 aonde consta o desconto e a do
mês de julho para comprovar o desconto de associado,
na secretaria do sindicato.
Horários de atendimento:
De segunda a sexta-feira: das 8h30min às 11h30min e
das 13h30min às 18h30min;
Aos sábados: das 8h30min às 11h30min;
OBS: é imprescindível apresentar as folhas de pagamento, do contrário não será feita a devolução e não
haverá exceção.
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integra com

A ultima edição do evento de
e lazer do Sindicato foi no Ba
União, pioneiro em realizar es
em parceria com o Sindicato
tenas de moradores do bairro
itaram os serviços oferecidos
tiram as apresentações progra
e par ticiparam apresen
números artísticos.

Pagamento do
PIS 2008 começa em Agosto
O abono salarial é o pagamento de um salário-mínimo
anual ao trabalhador ou servidor que esteja cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos; tenha
trabalhado com carteira assinada pelo menos 30 dias
no ano-base por empregadores contribuintes do
PIS/Pasep; e que tenha recebido em média até dois
salários mínimos de remuneração mensal durante o
período trabalhado.
Confira o calendário de pagamento:
Nascidos
em

Recebem
a partir de

Recebem
até

Julho

08/08/2008

30/06/2009

Agosto

14/08/2008

30/06/2009

Setembro

20/08/2008

30/06/2009

Outubro

10/09/2008

30/06/2009

Novembro

16/06/2008

30/06/2009

Dezembro

23/09/2008

30/06/2009

Janeiro

09/10/2008

30/06/2009

Fevereiro

16/10/2008

30/06/2009

Março

23/10/2008

30/06/2009

Abril

11/11/2008

30/06/2009

Maio

13/11/2008

30/06/2009

Junho

18/11/2008

30/06/2009

Dirigente co

vando cultura

munidade do Bairro Vila União

cultura
irro Vila
sta ação
o. Cenaproves, assisamadas
ntando
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onclui curso de formação sindical
O dirigente Vanderlei Antonio dos
Santos, coordenador da comissão
de fábrica na
Comil, recebeu no
mês passado, em
Porto Alegre, o
certificado de
conclusão do
curso de formação
sindical.

O curso foi promovido pela Federação dos Metalúrgicos do Rio
Grande do Sul e reuniu 35 dirigentes de todo o estado. Num total
de 160 horas de aula, os dirigentes
aprofundaram os principais temas
relacionados à conjuntura, o
mundo do trabalho, os direitos dos
trabalhadores e as formas de
atuação dos Sindicatos na luta em
defesa dos trabalhadores.

Presidente Lula assina projeto
que cria a Universidade Federal
da Mezorregião do Mercosul
foto: Ricardo Stuckert/PR
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O presidente Lula assinou
na ultima quarta-feira, dia
16, o projeto que cria a
Universidade Federal, uma
luta integrada pelo Sindicato
dos Metalúrgicos, que
reconhece a importância e a
necessidade de haver novas
opções de ensino superior
gratuito na região.
Agora, o projeto vai ser
enviado ao Congresso
Nacional. O projeto da
Universidade Federal é
multicampi. Chapecó (SC)
será sede com cinco cursos.
Erechim terá um campus

com três cursos. Cerro Largo
no RS, Realeza e Laranjeiras

do Sul no Paraná também
serão beneficiados.

Sindicato apóia II Feira da Economia Popular
Solidária e Mostra da Biodiversidade
A feira que acontece de 29
a 31 de agosto no Seminário Nossa Sra. de
Fátima, em Erechim tem o
objetivo de aproximar os
grupos que se dedicam à

produção ecológica, artesanato e projetos de
geração de trabalho e
renda da população da
cidade. Haverá venda de
produtos, apresentações

teatrais, palestras sobre a
problemática da água,
mateada e oficinas sobre
diversos temas. O ingresso
é gratuito.
Participe!

Sindicato participa do II Encontro
Nacional da Juventude Metalúrgica
O encontro acontece dias
25 e 26 de julho em São
Paulo e é promovido pela
Confederação Nacional dos
Metalúrgicos da CUT. O
metalúrgico Paulo Kichel,

da direção do Sindicato e da
cidade de Estação,será um
dos três representantes do
R S n o e n c o n t r o. E m
setembro, Paulo vai participar de um intercâmbio

com a juventude metalúrgica da Alemanha ,
devido a uma parceria com
o sindicato Alemão IG Metal
e a Confederação Nacional
dos Metalúrgicos da CUT.

Fechados acordos coletivos
dos mecânicos
e dos metalúrgicos
mentos e ações em frente às fábricas
forçaram os patrões a melhorar a proposta, que fechou em 8,5% de reajuste
para os metalúrgicos e para os mecânicos.
Isso representa 2,5% de aumento real, ou
seja, quase 50% a mais do que a inflação
do período.

Foram necessários vários movimentos e
ações dos sindicatos dos metalúrgicos de
todo o estado para que fosse garantido
aumento real acima da inflação para os
trabalhadores.
A resistência dos metalúrgicos que
fizeram dezenas de reuniões, acampa-

Veja como ficou o dissídio dos metalúrgicos:
1) Piso Salarial - Reajuste de 9,18%:
!

Primeiros 30 dias:
R$ 2,43 por hora = R$ 534,60/mês;
! Após 30 dias:
R$ 2,49 por hora = R$ 547,80/mês.

2) Reajuste Geral - 8,5%:
!
!

8,00% sobre os salários de MAIO/07;
0,5% em 01º de AGOSTO (o resultado
da aplicação de 8,5% em agosto formará
base para o reajuste do próximo ano).

3) Salário do Aprendiz:
!

O aprendiz cotista do SENAI terá um
salário-hora de R$ 1,92 e R$ 422,40
mensais.

04) Reembolso Creche
!

As empresas que possuírem, em seus
quadros, acima de 2O mulheres empre-

gadas, reembolsarão a estas, para cada
filho com idade até 18 meses, as despesas mensais relativas à internamento
em creches ou instituições análogas, de
sua livre escolha;
! O valor do reembolso mensal será de R$
130,00 para cada filho, cujas despesas
deverão ser comprovadas cada mês.

5)Intervalos Intra-turnos:
!
!

Específico para Empresas com Refeitório;
Cláusula que prevê a possibilidade de os
Sindicatos realizarem, com empresa
específica, Acordo Coletivo de Trabalho
visando à redução do intervalo de refeição.
! O Acordo deverá observar os limites da
Portaria 42 do MTE que trata do assunto.
! A votação do Acordo será secreta e o
quorum de aprovação deverá ser de 55%
(cinqüenta e cinco por cento).

Reparação de
Veículos “Mecânicos'
1)Piso Salarial - Reajuste de 9%:
!

Primeiros 6 meses (sem experiência na
carteira de trabalho): R$ 2,33 por hora,
R$ 514,47/mês;
! Após seis meses, comprovados na carteira
de trabalho: R$ 2,69 por hora, R$
591,86/mês;
! Trabalhadores em empresas que desenvolvam atividades exclusivamente de
borracharia: R$ 514,47 mensais ou
R$2,33 por hora.

2) Reajuste Geral, 8,5%:
!

8,5% sobre os salários de MAIO/07.

3) Antecipação Slarial:
! No mês de novembro de 2008, as

empresas concederão a título de
antecipação salarial, o percentual
equivalente a 1,5%.

Atenção para as datas de
pagamento do auxílio estudante
Para os metalúrgicos:

Para os mecânicos:

Valor R$547,80
pago em duas vezes:
! 1ª - 31 de julho/08;
! 2ª - 31 de outubro/08.

Valor:R$591,86
pago em duas vezes:
! 1ª - 30 de setembro/08;
! 2ª - 30 de outubro/08.

O setor de Máquinas Agrícolas ainda
não fechou o acordo, mas
confira a última proposta patronal
1) Piso Salarial - Reajuste de 10,62%:

3) Antecipação Salarial:

!

!

Primeiros 6 meses = R$ 532,40
(01/05/2008);
! Após seis meses = R$ 558,80

4) Salário do Aprendiz:
!

2) Reajuste Geral- 8,75% distribuído
da seguinte forma:
!

8,25% - em 01/05/2008, a incidir sobre
o salário de 01/11/2007, já reajustado
com a totalidade de 6%;
! Em novembro/2008, reajuste de 1,25%,
sendo considerado 0,50% como aumento
real (para quem percebe até o limite de R$
3.500,00 mensais) e 0,75% como
antecipação salarial (para todos).

Janeiro/2009, antecipação de 1% (geral).

Ao aprendiz, cotista do SENAI, contratado nos termos do Decreto 5.598, de
1º de dezembro de 2005, é assegurado
um piso salarial no valor de R$ 1,92 (um
real e noventa e dois centavos) por hora.

5) Auxílio Estudante
!

Para os trabalhadores que ganham até 5
salários mínimos e que estejam matriculados, receberam um valor de meio salário
mínimo em duas parcelas:
! 1ª - 31 de agosto/08 , valor de R$ 102,5;
! 2ª - 30 de novembro/08 , valor de R$ 102,5.
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