
Nesta quarta-feira (18) os metalúrgicos e metalúrgicas da base de Canoas e Nova 
Santa Rita estão convocados para participar da ASSEMBLEIA GERAL de 
apreciação da proposta que está sendo construída na mesa de negociações da 

CAMPANHA SALARIAL 2022. O encontro será realizado na sede do Sindicato, a 
partir das 18h30, no formato presencial.
 Na última quinta-feira (12), ocorreu a primeira rodada de negociações entre 
o Sindicato e o SIMECAN, momento em que foi apresentada e discutida a pauta de 
reivindicações da categoria aprovada no dia 13 abril. Neste ano, em razão do agravamento 
da crise econômica e social no País, as perdas inflacionárias acumuladas no período de 
maio/2021 à abril/2022 somaram 12,47%, registrando assim o índice mais elevado dos 
últimos anos. Neste sentido, o Sindicato esteve atento e intensificou as mobilizações junto 
à base com o objetivo de conscientizar e garantir o apoio fundamental dos trabalhadores/
as na campanha. “Para pensar a pauta da campanha, buscamos os mais diversos espaços 
de diálogo com a categoria, da mesma forma que buscamos conversamos com todos os 
setores para atender da forma mais ampla possível as reivindicações em nossa base”, 
destacou o presidente Paulo Chitolina.

RODADA NAS FÁBRICAS E REUNIÕES VIRTUAIS
 Desde o final do mês de março o Sindicato esteve empenhado em realizar o 
maior número possível de assembleias de fábrica, o que marcou a retomada integral das 
atividades de mobilização presencial junto à categoria. Além de esclarecer os desafios 
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da campanha neste ano, as assembleias também trataram de temas específicos em cada empresa. “Nós  conseguimos nos reaproximar 
da categoria após um amplo período de distancimento e trabalho virtual, em razão da pandemia da Covid-19, o que nos permitiu 
compreender a importância de uma atuação sindical híbrida”, destacou o vice-presidente Silvio Bica.
 Também neste período, o Sindicato inovou em mobilizações e atividades virtuais, convocando uma reunião específica com os 
trabalhadores/as dos setores adminitrativos e realizando a assembleia geral de aprovação da pauta no formato híbrido.  

TODOS NA ASSEMBLEIA DESTA QUARTA-FEIRA
 Com o objetivo de manter ativa a participação dos trabalhadores e trabalhadoras não somente na construção das reivindicações, 
como também nos processos de tomada das decisões, a Assembleia Geral desta quinta-feira tem como objetivo apresentar a proposta 
inicial da patronal e as negociações em curso após a primeira rodada de discussões. A direção do Sindicato julga importante levar ao 
conhecimento da categoria a recepção do SIMECAN à pauta dos trabalhadores, principalmente frente à pedida econômica, e de forma 
conjunta avaliar os possíveis encaminhamentos para a campanha. Desta forma, a participação de todos e todas é fundamental!  



INFORMES2 A VEZ E A VOZ

Assembleia discute PLR e insalubridade

Na última quinta-feira (12), o Sindicato esteve em frente à empresa 
Dongwon, em Canoas, realizando assembleia nos turnos da manhã e 
tarde. O objetivo foi informar os metalúrgicos/as sobre o andamento da 
Campanha Salarial 2022 e também sobre algumas pautas específicas da 
empresa que estão sendo encaminhadas pelo Sindicato. 

 Com a participação dos trabalhadores/as e sem atrasos para o início 
de suas jornadas de trabalho, o vice-presidente Silvio Bica trouxe um 
panorama da realidade de preços altos que as famílias têm enfrentado 
e da necessidade de organização dos metalúrgicos: “Não existe lei que 
obrigue o patrão a repor as perdas inflacionárias, é só com a organização 
da categoria que iremos garantir o reajuste”, explicou. 

 Paulo Chitolina, presidente do Sindicato, conversou com os 
metalúrgicos sobre o andamento do pedido de Participação dos Lucros 
e Resultados (PLR) que foi feito à empresa e também sobre o processo 
de revisão da Insalubridade. “O retorno positivo das nossas lutas vai 
vir apenas com a organização dentro das fábricas, é assim que vamos 
assegurar os direitos que estamos buscando”, finalizou. 

Para alcançar uma ampla mobilização na Campanha Salarial deste ano, 
o Sindicato buascou ampliar os espaços de escuta e participação. Assim, no 
dia 09 de maio, uma reunião ampliada foi realizada na sede da entidade para 
discutir e entender como tem sido o dia a dia dos metalúrgicos/as dentro das 
fábricas.

Os trabalhadores e trabalhadoras que participaram puderam conversar 
com os colegas de diferentes empresas, em um momento descontraído e 
com o objetivo de trocar experiências e entender como a categoria tem sido 
tratada na região. “É importante que nós possamos conversar entre nós 
para entendermos o que leva um trabalhador, que vive a mesma realidade 
de todos nós, não se mobilizar em busca pelos seus direitos. É para 
conscientizar todos que precisamos conversar e nos organizar”, ressaltou o 
vice-presidente do Sindicato, Silvio Bica.

O encontro teve presença de Lírio Segalla, presidente da Federação 
dos Trabalhadores Metalúrgicos do Rio Grande do Sul (FTM-RS), que 
apresentou para os presentes um panorama de como está caminhando a 
Campanha Salarial no Estado e quais os desafios que devem ser enfrentados. 

O presidente do Sindicato, Paulo Chitolina, destacou a importância da 
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Trabalhadores aprovam acordos de PLR
 Desde o início do ano o Sindicato tem realizado discussões sobre 
a Participação dos Lucros e Resultados (PLR) junto com a metalúrgica 
PLA. Essa é uma demanda que veio dos funcionários e foi integrada 
às reivindicações que o Sindicato faz. Após uma série de reuniões e 
conversas, no último dia 06 de maio, as partes chegaram a um acordo.  
 A proposta, que foi aprovada pela grande maioria dos 
funcionários, possui duas metas a serem atingidas ao longo do ano 
vigente da empresa (de novembro a outubro). O cálculo para a 
PLR de cada funcionário vai variar conforme o alcance das metas, 
podendo chegar até um teto de dois salários. Ainda dentro da 
proposta também foi aprovada, pelos trabalhadores, a contribuição 
para o Sindicato de 1,5% sobre o valor das metas atingidas.  
 “Essa é uma conquista que representa o crescimento, para 
todas as partes: para a empresa que com as metas propostas vai 
atingir seus resultados e para os trabalhadores que são beneficiados 
também por tanto esforço”, reforça o diretor Antonio Munari.  
 As discussões e a organização das reuniões para que fosse possível 
chegar a esse resultado também contaram com a participação do dirigente 
sindical da fábrica, Luís Mayer, e da assessoria jurídica do Sindicato.
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PLA

presença dos trabalhadores 
das fábricas na organização: 
“A gente precisa levar as 
discussões sobre a campanha 
para dentro das fábricas, 
os companheiros precisam 
entender nossa realidade, 
porque só assim, com 
mobilização e organização, 
vamos garantir nossos 
direitos.”


