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BOAS FESTAS!

QUE NO PRÓXIMO 
ANO PREVALEÇA 

ENTRE OS 
TRABALHADORES E 

TRABALHADORAS OS 
SENTIDOS DA 

COLETIVIDADE E DA 
UNIÃO, E NÃO MAIS O 

ÓDIO, A 
INDIVIDUALIZAÇÃO E 
A COMPETIÇÃO QUE 
SÓ NOS IMPEDEM DE 

AVANÇAR ENQUANTO 
CLASSE.
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TODOS OS 
FUNCIONÁRIOS DO 

SINDICATO DOS 
TRABALHADORES 

METALÚRGICOS DE 
CANOAS E NOVA 
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luta e a representação sindical
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COLÔNIA DE FÉRIAS

No último dia 09 de dezembro, uma sexta-feira, o Ginásio de Esportes do 
Sindicato foi mais uma vez o espaço destinado às inscrições para a alta tempora-
da na Colônia de Férias dos Metalúrgicos de Canoas e Nova Santa Rita. Desde 
às 6h da manhã, os usuários se organizaram para escolher as semanas definidas 
a partir do calendário aprovado na Assembleia Geral do dia 19 de novembro. 
Neste ano, a temporada tem início no dia 19 de dezembro e se encerra no dia 23 
de fevereiro de 2023.

Importante lembrar que neste ano a Assembleia Geral também definiu novos 
prazos para o pagamento das reservas: quem for veranear nas semanas de 
dezembro, deve fazer o acerto até o dia 15/12/22; para as semanas de janeiro, o 
acerto deve ocorrer até 23/12/22; já para as semanas de fevereiro, os usuários de-
vem quitar a reserva até o dia 20/01/23; e por fim, a semana especial do carnaval 
deve ser quitada até o dia 30/01/23. Caso estes prazos não sejam cumpridos, o 

Inscrições para o veraneio ocorreram no último dia 09

FÁBRICAS

MAXIFORJA
Vamos reconhecer as conquistas de 2022

O ano na Maxiforja foi 
marcado por indefinições e muita 
tensão, mas que certamente tam-
bém impulsionaram as lutas e con-
solidaram importantes conquistas 
aos trabalhadores e trabalhadoras. 

Na avaliação dos dirigentes sin-
dicais que atuam na empresa, aos 

PLA
Trabalhadores garantem 100% do PLR
No próximo dia 06 de janeiro, os 

trabalhadores e trabalhadoras da PLA, 
metalúrgica de Canoas, devem receber 
a Participação nos Lucros e Resultados 
(PLR), que neste ano foi garantida com o 
atingimento de 100% das metas.

Quando em maio deste ano os traba-
lhadores e trabalhadoras aprovaram o 
acordo com os indicadores para 2022, 
também deliberaram uma contribuição 
ao Sindicato, caso ocorresse o atingi-
mento das metas. Assim, ficou estabe-

Sindicato irá repassar a vaga para o próximo usuário que consta na lista de espera. 
A íntegra das regras, dos valores e das modalidades de locação pode ser conferida na edição nº 405 do Informativo A Vez e a Voz, disponí-

vel no site do sindicato (www.sindimetalcanoas.org.br). Dúvidas podem ser esclarecidas por meio do DDG 0800 000 0212 (ligação gratuita).     

poucos a Maxiforja vem entendendo que a satisfação dos trabalhado-
res é um aspecto positivo para o trabalho, com impacto também na 
qualidade dos produtos entregues aos clientes.

A mobilização dos trabalhadores também foi decisiva neste ano. 
Com o entendimento de que atuando junto com os dirigentes sindicais 
é possível conquistar direitos e melhorias, se avançou no bem estar 
dentro da empresa, a partir da instalação do ar-condicionado no refei-
tório, da reforma na sala de jogos, da ampliação do estacionamento e 
da conquista de folgas para outros setores, todas estas reivindicações 
antigas dentro da fábrica. 

Também, foi a adesão e a compreensão dos companheiros e com-
panheiras que garantiu um PMR mais consistente e que garantirá no 
próximo período a continuidade da luta pelas folgas mensais no setor 
de tratamento térmico. E certamente, não se deve deixar de mencionar 
o empenho de todos e todas na Campanha de Sindicalização deste ano, 
que até o momento já garantiu mais de 600 novos sócios ao Sindicato 
em toda a base de Canoas e Nova Santa Rita.

Olhar e reconhecer as conquistas, que são fruto da luta sindical or-
ganizada junto com os trabalhadores, é uma forma de fortalecer o Sin-
dicato. Não há dúvidas de que em 
2022 os trabalhadores e trabalha-
doras da Maxiforja fizeram o seu 
papel e que no próximo ano con-
tinuarão junto com os seus repre-
sentantes para avançar ainda mais 
nos direitos e em condições dignas 
para o trabalho dentro da empresa.

lecida a contribuição de 1,5% do valor efetivamente recebido de PLR, 
para fins de custeio da negociação e manutenção da entidade.

O dirigente sindical Luis Mayer, que participa das negociações 
junto à empresa, avalia de forma positiva a conquista do PLR, assim 
como a consciência dos trabalhadores sobre o trabalho do Sindicato. 
“O PLR é um mecanismo que existe por iniciativa e negociação do 
Sindicato, e por isso trabalhamos a conscientização dos trabalhado-
res sobre a importância de custear esta negociação”.

Negociações também 
ocorrem em outras fábricas   

O Sindicato está atento e presente em ne-
gociações de outras empresas da base. Na 
Maxiforja, AGCO e Edlo algumas tratativas 
sobre metas para o próximo ano já foram ini-
ciadas. Na Forjasul, a revisão do acordo já 
ocorreu, assim como já foram encerradas as 
negociações na Novus e na Exatron. E na Pro-
lec ainda está em discussão do PLR do administrativo. 

O dirigente sindical Antonio Munari reforça que o objetivo do Sin-
dicato é cada vez mais abrir negociações e garantir a repartição de 
lucros e resultados em um número maior de empresas, impactando 
positivamente a renda de mais trabalhadores e trabalhadoras na base.
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EDITORIALAprovada no STF, veja quem tem 
direito à Revisão da Vida Toda

Os aposentados do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) que tinham maiores 
ganhos antes de julho de 1994 vão poder pe-
dir a inclusão dessas contribuições no valor 
que recebem atualmente. Isto porque no dia 
1º de dezembro, a maioria dos ministros do 
Supremo Tribunal Federal (STF) admitiu esse 
direito.

Com a Revisão da Vida toda, será possí-
vel a consideração de todas as contribuições 
anteriores a julho de 1994, possibilitando um 
benefício mais justo e maior isonomia entre 
os segurados que começaram a contribuir an-
tes de 1994 e não tiveram esses recolhimentos 
incluídos em seu cálculo.

O Advogado João Lucas Machado de Mat-
tos, assessor jurídico do Sindicato especialista 
em Direito Previdenciário, alerta que os apo-
sentados e aposentadas devem ficar atentos, 
pois a revisão não é vantajosa para todos. Por 
isso, a orientação é que se busque fazer um 
cálculo prévio antes de qualquer solicitação.

“O aposentado ou a aposentada tem que 
ter claro que se não possui contribuições 
mais altas anteriores à julho de 1994, não é 
vantajoso fazer a revisão, e portanto, não é 
preciso fazer o cálculo prévio, ainda mais se 
esse implicar em qualquer tipo de cobrança 
por um advogado”.

IMPORTANTE: O Sindicato oferece as-
sessoria jurídica aos aposentados e aposen-
tadas para a realização do cálculo. O atendi-
mento ocorre todas as terças e quintas-feiras, 
na parte da tarde, por ordem de chegada. Não 
é cobrado qualquer valor para fazer o 
cálculo e basta trazer junto a carteira de 

trabalho, a senha do INSS e o CPF para que 
seja feito o estudo. 

Quem tem direito?
- Quem se aposentou antes da reforma da 

Previdência, em 19 de novembro de 2019, ou 
já tinha direito a se aposentar na mesma épo-
ca.

- Quem se aposentou em 2012 ou antes 
desta data não vai poder pedir a revisão por-
que já terá prescrito o prazo de 10 anos. Quem 
se aposentou de 2013 a 2019, antes de novem-
bro, mês da reforma da Previdência, poderá 
pedir a revisão da vida toda porque o prazo 
não terá sido prescrito.

- Quem não tinha o tempo de contribuição 
ou idade para se aposentar até essa data, não 
tem direito a pedir à revisão da vida toda.

Quem pode receber?
- Poderão pedir a revisão da vida toda 

aposentados por tempo de contribuição, por 
idade, aposentadoria especial, por invalidez, 
quem recebeu auxílio-doença ou pensão por 
morte.

Como será feito o novo cálculo?
- A conta será feita com base nas 80% das 

maiores contribuições, incluindo aquelas que 
foram realizadas antes de 1994.

Quando é vantajoso
- Somente quem teve salários mais altos 

antes de 1994 será beneficiado com um va-
lor maior no benefício. Por isso é importante 
verificar se suas contribuições ao INSS antes 
desse ano eram maiores do que as últimas 
contribuições.

Nossa mobilização foi 
fundamental nas lutas de 2022

 Estamos encerrando mais um ano importante para a luta dos trabalhadores e trabalha-
doras. Em nosso entendimento, um ano vitorioso, que só foi possível graças à mobilização de 
diversos setores da sociedade. Junto ao Sindicato e à luta nas fábricas, o Departamento dos 
Aposentados Metalúrgicos exerceu um papel fundamental, a partir dos diversos encontros que 
foram realizados e que buscaram debater inúmeros temas de interesse não só dos aposentados 
e aposentadas, mas de todos os cidadãos. 
 Em meio à eleição mais importante da história do Brasil, a nossa luta foi para além dos 
direitos previdenciários, se estendendo à defesa da Democracia, dos Direitos Trabalhistas e por 
igualdade e dignidade para todos e todas. Também estivemos na linha de frente da Campanha 
de Sindicalização, dialogando com os aposentados que não estavam mais ativos no quadro de 
sócios, tarefa de grande importância para o fortalecimento da entidade. Por isso, agradecemos 
o empenho de todos e todas que se uniram às nossas atividades e desejamos que em 2023 pos-
samos nos encontrar mais vezes, para fortalecer a nossa luta e a de toda a classe metalúrgica!  

DEPARTAMENTO DOS APOSENTADOS

 Nos últimos anos, o movimento sin-
dical passou por um grande teste quanto à 
sua capacidade de mobilizar e representar 
os trabalhadores. É fato que vivemos uma 
grande transformação no campo do traba-
lho, onde a classe trabalhadora, em espe-
cial no ramo da indústria, não se identifica 
mais com o perfil clássico do operário ou 
da operária, tampouco com os formatos de 
trabalho datados dos anos de 1980 e, conse-
quemente, com o mesmo formato de diálo-
go e representação por parte dos sindicatos 
e sindicalistas. 
 A tecnologia veio para transformar 
não só as atividades que executamos no dia 
a dia, como também a forma como nos co-
municamos uns com os outros. Das assem-
bleias lotadas nos salões e ginásios dos sin-
dicatos, para os encontros virtuais e a busca 
por orientação via inbox e whatsapp. Do 
jornal impresso e entregue com maior fre-
quência na porta das fábricas, para os sites 
e portais de notícias na tela do celular ou 
na do computador. Hoje, tudo é mais ágil, 
dinâmico e acessível, e por isso a nossa re-
presentação também deve ser!
 Nos últimos tempos o Sindicato 
trabalhou com empenho para estar presen-
te e atender nas mais diversas plataformas. 
Lançou novos canais no whatsapp, fez con-
sultas e pesquisas com formulários virtu-
ais, atualizou o site e marcou presença em 
redes sociais como Facebook e Instagram. 
Mas também não deixou de prestar um bom 
atendimento presencial na sede, nem abriu 
mão da atuação nos locais de trabalho, isso 
porque as inovações não caminham na mes-
ma agilidade e ainda não são de acesso uni-
versal para todos os trabalhadores/as.
 Nosso desafio após este período de 
experienciação e aprendizados, é buscar 
conscientizar uma categoria cada vez mais 
diversa, que assiste e vivencia todas as 
transformações, mas que não pode se esque-
cer do verdadeiro caminho a ser trilhado: o 
da Coletividade, da União e da Solidarie-
dade. 
 Assim como nós, do Sindicato, esta-
mos empenhados em compreender e traba-
lhar com a pluralidade, desejamos que em 
2023 os trabalhadores e trabalhadoras meta-
lúrgicos também estejam dispostos a apro-
fundar a luta e fortalecer ainda mais a repre-
sentação sindical, a partir de solidariedade 
de classe e do fortalecimento de um espaço 
que é todos e todas, sócios e não sócios: O 
SINDICATO!

Em 2023, vamos aprofundar 
a luta e a representação sindical



CONVÊNIOS

O jornal A Vez e a Voz é uma publicação do Sindicato dos
Trabalhadores Metalúrgicos de Canoas e Nova Sta Rita - STIMMMEC

Presidente: Paulo Chitolina
Vice-presidente: Silvio Bica

Secretário de Imprensa:
André Soares (Índio)

Assessoria de Imprensa:
Rita Garrido (Reg. Prof. nº 18.683)

e Rafaela Corrêa Amaral

Telefone DDG: 0800.000.0212
Colônia de Férias: (51) 98445.4017
Avenida Paraguassu, 6541 - Mariluz
contato@sindimetalcanoas.org.br
Site: www.sindimetalcanoas.org.br

Rua Caramuru, 330 -
Centro de Canoas/RS

Salário Mínimo Nacional: R$ 1.212,00
Piso Regional do RS: R$ 1.346,46

Pisos salariais: Metalúrgicos |
Máquinas Agrícolas: R$ 1.736,06

R$ 7,00/hora (para menor aprendiz)

Reparação de Veículos:
R$ 1.855,75 ou R$ 8,43/h

(piso normativo)
R$ 1.655,33 ou R$ 7,52/h

(piso ingresso p/ borracheiro)
Adicional de Insalubridade:

Grau Médio / 20% do SM: R$ 242,40
Grau Máximo / 40% R$ 484,80

EXPEDIENTE INDICADORES SALARIAIS

Parceria com o La Salle garante aos associados 
benefícios nas áreas de educação e saúde 

A parceria com as piscinas do Sindicato 
dos Metalúrgicos de São Leopoldo e Re-
gião começa no próximo dia 17 de dezem-
bro e se estende até o final de fevereiro de 
2023.

Os trabalhadores/as da nossa base po-
dem utilizar a estrutura de lazer, apresen-
tando a carteirinha de sócio ou dependente, 
um documento com foto, e pagando a taxa 
de manutenção (R$ 20,00 por pessoa/dia 
ou R$ 135,00 para sócio + dependentes em 
toda a temporada). Mais informações di-
retamente com o ecônomo do espaço pelo 
canal de whatsapp (51) 99547.1577 (Lucas 
Schunck)

São Leopoldo: temporada das 
piscinas tem início dia 17
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Associados do Sindicato já podem 
utilizar os serviços oferecidos pela Univer-
sidade La Salle com condições especiais. O 
novo convênio firmado entre o Sindicato e a 
Instituição garante descontos para os sócios e 
seus dependentes na faculdade, nos cursos de 
idiomas e em consultas médicas.

Para os cursos de Graduação, presenciais 
e EaD, os descontos são de 25% sobre o va-
lor das mensalidades. Para os cursos de Pós-
-Graduação, presenciais e EaD, os descontos 
chegam a 40% sobre as mensalidades e para 
os cursos de Extensão, na modalidade presen-
cial, o desconto é de 20%. São considerados 
dependentes filhos, cônjuge, companheiro(a) 
e dependentes que estejam indicados na De-
claração de Imposto de Renda do associado.

Com cursos específicos para crianças, ado-
lescentes e adultos, os sócios do Sindicato e 
seus dependentes podem estudar francês, ita-
liano, inglês ou espanhol no La Salle Idiomas 
com 20% de desconto.

No La Salle Saúde os sócios têm acesso 
a 15% de descontos para atendimentos nas 
Especialidades Médicas, Terapêuticas e Esté-
ticas, como por exemplo, em consultas com 
nutricionistas, psicólogos e pediatras.

Quer usufruir dos descontos? Basta apre-
sentar sua carteirinha de sócio ou dependente 
e comunicar a Instituição que é associado do 
Sindicato. Para os descontos relacionados à 
Universidade, é necessário solicitar um com-
provante de sócio ou dependente junto ao Sin-
dicato.

Para mais informações fale com o Sindi-
cato pelo DDG 0800 000 0212 ou com o La 
Salle Idiomas pelo (51) 99764.8591 (WhatsA-
pp), com o La Salle Saúde (51) 98061.5555 
(WhatsApp) pelo e com a Universidade La 
Salle pelo 0800 546 8600.

SINDICALIZAÇÃO

AVISOS!
Recesso e férias

RECESSO JURÍDICO: Os escritórios 
que assessoram juridicamente o sindicato 
entrarão no período de Recesso da Justiça, 
em acordo com as datas abaixo:

Woida, Magnago, Skrebsky, Colla & 
Advogados Associados: interrupção dos 
plantões no Sindicato a partir do dia 19/12 
/22 até o dia 22/01/23. Retomam do atendi-
mento na sede em 23/01/2023.

Young Dias Lauxen & Lima Advoga-
dos Associados: interrupção dos plantões 
no Sindicato a partir do dia 16/12/22 até o 
dia 19/01/23. Retomam a assessoria no dia 
20/01/2023.

FÉRIAS MÉDICAS: Durante o mês 
de Janeiro, no turno da tarde, o atendimen-
to clínico realizado pelo Dr. Nelson Cos-
ta estará suspenso, em razão das férias do 
médico. Os atendimentos pela manhã, com 
a Dra. Mariana Rufatto, permancem sem 
alterações. 

Ao longo de 2022, muitos trabalhadores 
metalúrgicos adotaram uma forma mais di-
reta de se informarem sobre as novidades 
da instituição: recebendo atualizações via 
whatsapp. 

A comunicação feita pelo aplicativo é 
muito direta e instantânea, o que garante 
um relacionamento cada vez mais próximo 
e eficaz entre Sindicato e trabalhadores. 
Para se juntar aos mais de 1.900 sócios que 
hoje recebem nossas informações direto no 
celular, basta salvar nosso contato na agen-
da do celular (51) 9322-5118, e solicitar 
por mensagem a participação nas Listas de 
Transmissão.

Informação via whatsapp

 Com o empenho de todos e todas que fazem o 
dia a dia do Sindicato, estamos trabalhando em uma 
grande Campanha de Sindicalização desde o mês 
de agosto deste ano. A ação tem se mostrado um su-
cesso, resultando no fortalecimento da luta sindical 
com mais de 600 novos sócios até o momento.
 O custeio da representação sindical, em meio 
a um cenário de intenso ataque aos direitos dos tra-
balhadores e trabalhadoras, demonstra que há forte 

Boas vindas aos novos sócios e sócias!

interesse em se organizar e lutar por melhores salários e condições para o trabalho. Mais do 
que isso, mostra que há grande insatisfação da classe trabalhadora quanto à realidade do traba-
lho no país, assim como consciência de que a organização junto ao Sindicato é o caminho para 
obter as conquistas necessárias.
 Desta forma, a direção do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas e Nova Santa Rita dá 
boas vindas a todos os novos sócios e sócias, que se somaram ao nosso quadro de associa-
dos e fortaleceram ainda mais a representação de todos os trabalhadores/as da base. Além de 
garantir maior força nas negociações e acordos, estes passam a contar com todas as vantagens 
e benefícios da associação. Para saber mais, acesse os canais de comunicação do Sindicato.


