
Elvio de Lima 
participa de reunião 

da CNTM para 
discutir o momento 

econômico Trabalhadores do setor são convidados a assistir apresentações e participar
do baile gratuitamente, com animação da banda Musical Dallas

A atual conjuntura econômica do País, o 
quadro recessivo, o desemprego na base e 
as campanhas salariais do segundo semestre 
foram pauta da reunião realizada no dia 05 
de agosto, no Sindicato dos Metalúrgicos da 
Grande Curitiba, PR. A diretoria executiva 
e os presidentes das Federações de Meta-
lúrgicos filiadas, entre eles, o presidente da 
Fetrameiag Elvio de Lima, participaram do 
encontro.

O Plano de Proteção ao Emprego (PPE) 
também foi tema do debate. “Nossa pre-
ocupação é pela manutanção do emprego 
do trabalhador. Estamos realizando várias 
assembléias em empresas do setor, buscan-
do as melhores negociações com o objetivo 
de manter a renda do empregado. Nossa 
região esta sofrendo muito”, enfatizou Elvio 
de Lima.

Para o presidente da CNTM e da Força 
Sindical, Miguel Torres esse é um momento 
de muita seriedade nos debates e nas ações 
em defesa da categoria metalúrgica em nível 
nacional, principalmente neste período de 
dificuldades econômicas no Brasil. Temos que 
manter a organização e prepararmos-nos para 
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Metalúrgicos defineM acordo
coletivo eM 8,34% de reajuste

O processo de negociação do acordo coletivo para os trabalhadores das in-
dústrias metalúrgicas de Bento Gonçalves, Monte Belo e Santa Tereza  encerrou 
com a definição do índice de 8,34% para o reajuste dos salários, tendo aplicação 
retroativa ao mês de maio de 2015 (com pagamento já na folha do mês de agosto). 
O piso inicial da categoria, para os contratos de experiência, passa a R$ 996,60 
(aumento de 8,9%) e, após 90 dias, para R$ 1.100 (reajuste de 11,88%).

As tratativas entre o STIMMME e o Sindicato Patronal iniciaram no mês de 
maio, porém, sem que houvesse consenso sobre a proposta apresentada. Um novo 
documento foi elaborado e submetido à apreciação do Comitê de Negociação. 
Essa proposta foi aceita por unanimidade durante assembleia realizada no dia 13 
de agosto, na sede do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, 
Mecânicas e de Material Elétrico de Bento Gonçalves (STIMMME).

Outras definições - As negociações do Acordo Coletivo nas bases de atuação 
do STIMMME também já foram definidas. O setor metalúrgico manteve a média 
de reajuste de 8,34%, mesmo índice aplicado ao segmento de máquinas agrícolas. 
Nesses casos, o reajuste será concedido, conforme firmado no acordo coletivo, 
com índice de 5% retroativo a maio e, os 3,34%, em outubro. O segmento de 
reparação de veículos concluiu as negociações com reajuste de 10.34%.

Os fãs da boa música têm compromisso 
marcado no dia 26 de setembro, quando ocorre 
o 1° STIMMME Festival da canção popular e ser-
taneja. Iniciativa que valoriza o talento artístico 
dos trabalhadores do setor metalmecânico, 
terá uma série de apresentações no Ginásio de 
Eventos “Valdemiro Orso”, na sede campestre 
do Sindicato.

A primeira edição do festival tem dez inscri-
tos. Esses concorrentes terão a oportunidade 
de apresentar suas performances dentro dos 
estilos popular, sertanejo, gaúchas e MPB. Serão 
avaliados pelo júri critérios como apresentação, 

festival da canção
popular e sertaneja ocorre 

dia 26 de seteMbro

interpretação, afinação, ritmo e dicção. Todos 
os competidores terão acompanhamento mu-
sical da mesma banda, não podendo dispor de 
instrumentos próprios. Os treinos ocorrem das 
14h às 18h, seguidos da fase classificatória. Os 
finalistas fazem nova exibição às 19h, quando 
serão conhecidos os cinco vencedores. Para 
eles, haverá premiações de até R$ 700. 

A diversão continua com baile animado pela 
banda Musical Dallas, a partir das 21h. Todos 
os trabalhadores do setor metalmecânico são 
convidados a acompanhar gratuitamente a 
programação e confraternizar durante o baile. 

Adinan Versetti
Cidade: Bento Gonçalves
Música: Cigana (Gildo do Freitas) 

anderson cenci
Cidade: Guaporé
Música: Conquistando o Impossível
(Luan Santana)
 
eduarda braun
Cidade: Bento Gonçalves
Música: Jeito de Mato (Paula Fernandes, compo-
sitores, Paula Fernandes e Maurício Santini)

felipe ariel da silva
Cidade: Guaporé
Música: Amor Vira Lata
(Musical São Francisco)
 
josé alves dos santos (galo véio)
Cidade: Bento Gonçalves
Música “Cantando pro meu Rio Grande”,
(José Alves dos Santos)

Conheça os Inscritos:

 josé volmann da silva (Zé victor)
Cidade: Bento Gonçalves
Música: Tocando em frente (Almir Satter)
 
josemar luis da silva
Cidade: Bento Gonçalves
Música: Fruto Especial (Bruno e Marrone)

Kelvin somensi alves
Cidade: Bento Gonçalves
Música: Um pito (Oswaldir e Carlos Magrão)

Marcos Witkoski
(Nome artístico: Marquinhos Wity)
Cidade: Nova Prata
Música: Até Você Voltar (Henrique e Juliano)

oclausir scariot porto (clau porto)
Cidade: Veranópolis
Música: Dois Corações e Uma História
(Zezé Di Camargo e Luciano / 
Diego e Danimar)
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Todos sabemos que o Brasil passa por momen-
tos de instabilidade política, com reflexo direto na 
situação econômica e, consequentemente, no dia 
a dia das indústrias onde atuam os trabalhadores 
do setor metalmecânico. Mesmo nesse cenário que 
exige cautela, conseguimos concluir as negociações 
dos acordos coletivos para as categorias represen-
tadas pelo STIMMME de forma satisfatória.

Esses resultados somente foram possíveis graças 
a um cuidadoso processo de articulação junto às 
entidades patronais - e, especialmente, à represen-
tatividade que o nosso sondicato vem conquistando 
dia após dia, em função da união dos trabalhadores 
associados.

Cada vez mais precisamos unir forças para 
defender os interesses coletivos. Temos, enquanto 
entidade sindical, acompanhado diversas ações 
e mobilizações pela manutenção dos direitos do 
trabalhador e em contrário aos abusos que, muitas 
vezes, os governantes tentam aplicar. 

Engajados no compromisso de atuar de forma 
incansável por seus trabalhadores, o STIMMME está 
atento às movimentações do cenário nacional e par-
ticipando ativamente da agenda de ações sindicais. 
Estendemos o convite para que cada trabalhador 
cumpra, também, seu papel, informando-se sobre 
o que ocorre no país. Juntos, vamos garantir o bem-
estar social e os justos  direitos conquistados por 
nossa categoria.

josé elvio atzler de lima
Presidente do STIMMME

Ademar Bressan
Lucindo Rubbo
Bernardino Prestes de Souza

Nelson Lottici
Vilmar Andreazza
Adriana Galvan

A Sede Campestre do STIMMME se prepara para 
sediar um dos mais alegres eventos do calendário 
social da entidade: a Festa do Dia da Criança, que 
ocorre no dia 18 de outubro. A programação desta 
edição reserva uma série de atrações especiais para 
garantir a diversão da garotada: brinquedos inflá-
veis, inclusive com opções radicais, como tirolesa 
e high-jump, brincadeiras, distribuição de lanche e 
brindes, entre outras opções de recreação.

As atividades ocorrem das 14h às 17h30, com 
participação gratuita para dependentes de as-
sociados com até 12 anos de idade, que devem 
estar acompanhados dos pais. É necessário retirar 
o ingresso, na sede do STIMMME (rua Dom José 
Barea, 60, bairro Cidade Alta), ou nos escritórios de 
Veranópolis, Guaporé e Nova Bassano, até o dia 8 
de outubro. Haverá ônibus, com transporte gratuito, 
para os participantes das subsedes.

A expectativa é reunir cerca de 500 crianças no 
encontro. “Será um dia de muita alegria e diversão 
para todos os presentes, que terão a oportunidade 
de aproveitar a estrutura da Sede Campestre do 
Sindicato e, ainda, confraternizar com os colegas 
de setor”, diz Elvio de Lima. Outras informações 
podem ser obtidas pelo fone 3452.2003.

 

Programe-se
O que: Festa do Dia da Criança do STIMMME
Quando: 18 de outubro (domingo),
das 14h às 17h30min
Onde: Sede Campestre do Sindicato
Como participar: ingressos gratuitos, que 

podem ser retirados até o dia 08 de outubro no 
Sindicato.

Informações: (54) 3452 2003

As novas regras para aposenta-
doria podem beneficiar segurados 
imediatamente. O modelo leva em 
conta o tempo de contribuição e 
a idade. De acordo com o modelo 
proposto pela presidente, os limites 
partirão dos parâmetros definidos ini-
cialmente (85/95), porém, a partir de 
2017, serão majorados anualmente 
até atingir a marca de 90/100.

Ainda que a solução mais justa 
fosse a extinção total do Fator Pre-
videnciário, a instituição da Fórmula 
85/95 pode vir a se constituir em 
um atalho para muitos segurados 
atingirem a aposentadoria integral 
muito antes do que era necessário 
antes da alteração. Em nossa região é 
muito comum os segurados iniciarem 
o trabalho precocemente no meio 
rural e seguirem sua vida profissio-
nal em ambientes insalubres, tais 
particularidades colaboram para que 
o tempo de serviço destas pessoas 

Qualificar-se é uma das mais eficientes estra-
tégias para o profissional que busca diferenciação 
em um cenário mercadológico cada vez mais com-
petitivo. Aliado dos trabalhadores nesse desafio, o 
Cepromec-BG, ligado ao STIMMME, oferece uma 
agenda de cursos especializados para quem atua 
nos setores metalmecânico e de material elétrico 
– são três opções com inscrições abertas para as 
aulas que iniciam no mês de outubro.

O Centro Profissionalizante programa novas 
turmas para as capacitações em Eletricidade 
Industrial e Predial, Auto-elétrica, Leitura e Inter-
pretação de Desenho (LDI) e Metrologia.

Consolidando essa programação de treinamen-
tos, a escola cumpre sua proposta de facilitar o 
acesso à formação especializada para os profis-

ceproMec teM novas 
turMas para cursos de 

qualificação profissional

festa do dia das crianças será
no dia 18 de outubro

ALTERAÇÃO NAS APOSENTADORIAS: FATOR 85/95atendiMento jurÍdico aos sábados

sionais do setor, contribuindo para qualificá-los e, 
consequentemente, ampliando as oportunidades 
de crescimento na carreira. “A criação do Cepromec 
surgiu a partir das dificuldades em encontrar tra-
balhadores preparados para atender às demandas 
do setor e, a cada nova turma, estamos cumprindo 
com o objetivo de inserir profissionais capacitados 
para atuar no mercado de trabalho”, destaca Denis 
Braum, coordenador do Centro. Em agosto, duas 
novas turmas iniciaram as atividades de estudo, 
com os cursos de Torneiro Fresador, com duração de 
160 horas-aula, e de Comando Elétricos e Motores, 
com 70 horas-aula.

Mais informações podem ser obtidas na sede da 
escola, localizada na rua Ângelo Marcon, 320, bairro 
São Roque, ou pelo telefone (54) 3452 0610.

AcompAnhe As novidAdes do sTimmme nA inTerneT

Acesse o site:
www.stimmme.com.br

Curta a página no Facebook:
www.facebook.com/stimmme

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de 
Bento Gonçalves disponibiliza aos seus associados mais um horário para atendimento jurídico. A 
medida faz parte de um conjunto de ações que o STIMMME desenvolve, aperfeiçoando de forma 
continuada os serviços oferecidos e as facilidades asseguradas, priorizando o bem-estar do traba-
lhador. O serviço de orientação legal passa a estar disponível também aos sábados pela manhã. O 
horário de atendimento é das 8h às 11h. As consultas são realizadas por ordem de chegada na sede 
administrativa (Rua Dom José Barea, 60, em Bento Gonçalves). A lista completa de advogados e 
horários de atendimento pode ser acessada no site www.stimmme.com.br.

seja elevado, o que permitirá que, em 
determinadas situações, os segurados 
atinjam a aposentadoria integral bem 
antes do que seria possível antes da 
alteração.

Mesmo que o debate quanto à 
aprovação do modelo progressivo 
continue no Congresso, até o ano 
de 2017, quando iniciará a progres-
sividade, muitos segurados que já 
haviam atingido o tempo pelas regras 
anteriores, mas estavam decidindo se 
aceitavam ou não os benefícios, pode-
rão se beneficiar imediatamente dos 
parâmetros 85/95 já definidos.

Fonte: Vagner Augusto Cainelli 
(OAB/RS nº 56.304) – advogado 
integrante do Escritório Cainelli & 
Cainelli Advogados Associados (OAB/
RS nº 2.365)

Atendimento aos integrantes da 
categoria nas quartas-feiras, na sede 
do STIMMME, mediante agenda-
mento. 

ingressos gratuitos podem ser retirados na sede do sindicato até o dia 8 de outubro



 

rindo coM o 
presidente

PIADA DE SOGRAS SORTEADA

A sogra vai na casa do genro após o casamento:
TOC! TOC! TOC!

- Bom dia meu geeeeennnnrrrrrooooo!!!!! 

- Mas, minha sogra, você aqui? O que a senhora veio fazer aqui

- Eu vou ficar aqui até vocês enjoar de mim! 

- Mas ué! Não vai esperar nem um cafézinho?

estaMos de olHo
É dever da empresa fornecer ao funcionário todos os 

EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) necessários 
para o desempenho de suas atividades, bem como garantir 
a segurança do trabalhador com proteção nas máquinas e 
equipamentos. Estamos de olho nas empresas que descum-
prem essa determinação, ou não oferecem boas condições 
no ambiente de trabalho (com pouca iluminação, ruídos, 
entre outros). Caso essa situação esteja ocorrendo no local 
onde você trabalha, entre em contato com o Sindicato.

Os trabalhadores metalúrgicos associados ao 
STIMMME já podem reservar suas agendas, no 
mês de novembro, para participar das tradicionais 
integrações que o Sindicato realiza nas cidades de 
Veranópolis, Guaporé e Nova Bassano, onde man-
tém suas subsedes. A agenda dos jantares já está 
definida e promete repetir o sucesso das edições 
anteriores, garantindo aos convidados muita diver-
são. Estão previstas atrações especiais como baile 
com música ao vivo, sorteio de prêmios – entre eles 
uma motocicleta 0km em cada subsede – e cardápio 
repleto de delícias da culinária tradicional, além de 

PROgRAME-SE PARA AS FESTAS NAS
subsedes eM noveMbro

do STIMMME, o circuito de confraternizações nas 
bases é muito aguardado pelos profissionais, pro-
movendo a integração dos trabalhadores e seus 
familiares. “A cada edição percebemos, com alegria, 
que mais pessoas participam desses encontros, 
contribuindo para tornar nossa categoria mais 
unida. Consolidar o vínculo que une os associados 
aumenta a representatividade da entidade e sua 
força para melhor defender os direitos da categoria 
também em outros campos da atuação sindical. 
Por isso a presença de todos é muito bem-vinda”, 
comenta o presidente Elvio de Lima.

chope claro e escuro, liberados.
Nova Bassano será a primeira cidade a realizar 

a confraternização, no dia 14 de novembro. Em 
seguida será a vez dos trabalhadores de Guaporé 
participarem da festa, no dia 21. Encerrando o 
cronograma, Veranópolis promove o jantar-baile 
no dia 28. A participação é gratuita para os tra-
balhadores, que terão direito a levar um acom-
panhante, mediante retirada dos ingressos, que 
estarão disponíveis em outubro, nos escritórios 
de cada subsede.

Sucesso no calendário de atividades sociais 

G a L E r i a

elvio de lima concedeu 
entrevista a TV Cida-
de, de Bento Gonçalves, 
compartilhando as no-
vidades relacionadas às 
negociações dos acordos 
coletivos envolvendo os 
trabalhadores do setor. 

o stiMMMe vem par-
ticipando das reuniões 
de trabalho do Fórum 
Sindical de Bento Gon-
çalves, com o objetivo de 
criar uma pauta comum 
de atividades em defesa 
dos direitos da classe 
trabalhadora.

engajado  nas mobili-
zações sociais em de-
fesa do trabalhador, o 
STIMMME prestou seu 
apoio participando de 
uma ação promovida 
pelo SEC-BG, reivindi-
cando melhores condi-
ções para os profissio-
nais do comércio. 

r e p r e s e n t a n d o  o 
STIMMME-BG e a FETRA-
MEIAG-RS, Elvio de Lima 
acompanhou a soleni-
dade de posse da nova 
diretoria da Federação 
dos Trabalhadores nas 
Indústrias Metalúrgicas 
de Santa Catarina, que 
tem à frente da gestão 
2015/2020 o presidente 
Ewaldo Gramkow

elvio de lima partici-
pou de um seminário de 
formação de lideranças 
sindicais promovido pela 
CNTM, em Porto Alegre

sTiMMME rEaLiza 
assEMbLEias PELa 

MaNuTENção Do EMPrEGo

Comprometido em defender os interesses dos trabalhadores do 
setor metalmecânico, o STIMMME acompanha o dia a dia dos profis-
sionais e atua pela preservação de seus direitos – a exemplo do que 
ocorreu na Dagnese Soluções Metálicas, de Nova Bassano, no dia 25 
de agosto. O Sindicato realizou assembleia com os trabalhadores para 
estabelecer um acordo coletivo, prevendo a utilização do regime de 
banco de horas na empresa. Mediando a negociação, a entidade con-
tribuiu para articular uma alternativa favorável aos profissionais do 
grupo e compatível com as necessidades da metalúrgica.

Na Farina Componentes Automotivos também foi realizada assem-
bléia com aprovação dos trabalhadores para redução de jornada, não 
trabalhando um dia por semana. Já na Medabil, o banco de horas foi 
aprovado em função do momento econômico e da baixa de pedidos 
que a empresa tem – uma ação que visa a manter o funcionário em-
pregado, enfatiza o presidente Elvio de Lima.

Assembleias foram realizadas nas empresas Dagnese (foro maior), Farina e Medabil
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Um dia para curtir, em família, as atrações que o STIMMME preparou 
para a décima edição de sua Festa Julhina – assim foi o 18 de julho, na 
sede campestre do sindicato. Mais de 800 pessoas, vindas de Bento 
Gonçalves, Veranópolis, Guaporé e Nova Bassano, prestigiaram a co-
memoração típica. O público pôde apreciar as delícias gastronômicas 
características dessa dada – quentão, pinhão, pipoca, amendoim, acom-
panhados por pão e salsichão –, servidas gratuitamente no Ginásio de 
Eventos “Valdemiro Orso”, recentemente inaugurado pela entidade para 
sediar com conforto e comodidade os eventos promovidos. 

A programação teve, ainda, brincadeiras como o touro mecânico, jogo 
de dardos, de argolas e pescaria. Um dos destaques da tarde foi a en-
cenação do casamento caipira, envolvendo integrantes da platéia como 
participantes do teatro de improvisação. Depois, a família metalúrgica 
mostrou sua criatividade durante o concurso de melhor traje típico, que 
premiou crianças e adultos nas categorias feminina e masculina. Também 
as tradicionais fogueira e queima de fogos de artifício completaram o 
rol de atrativos.

Somando uma década de realização, a Festa Julhina é um dos des-
taques na agenda social do STIMMME, cujo calendário tem uma série 
de promoções que proporcionam a integração da categoria metalme-
cânica, oferecendo momentos de lazer e diversão ao trabalhador e seus 
familiares.

stiMMMe coMeMora festa julHina
coM Mais de 800 participantes

pib eM queda

nota sobre o
pacote econôMico

Trabalhadores defendem Norma Regulamentadora nº 12

Não foi surpresa a queda de 1,9% no PIB (Pro-
duto Interno Bruto) no 2º trimestre, ante o 1º 
trimestre deste ano, porque já vínhamos sentindo 
os efeitos da crise econômica no dia a dia. Os tra-
balhadores sentem a alta de preços dos produtos 
nos supermercados e feiras livres, o aumento nas 
tarifas de preços administrados pelo governo – 
como luz e água, entre outros –, os juros altíssimos, 
crédito caro, número de novos empregos reduzido, 
elevação do desemprego e pouca renda, que reduz 
o consumo das famílias. Diante desta situação ca-
tastrófica, a Força Sindical defende mudanças na 
política econômica para que o País possa elevar os 
níveis de confiança e retomar o crescimento da eco-
nomia, gerando novos empregos de qualidade.

O presidente da CNTM e Força Sindical, Miguel Torres, enviou um ofício aos senadores 
pedindo o arquivamento do Projeto de Decreto Legislativo (SF) Nº 43/2015, do Senador Cássio 
Cunha Lima (PSDB/PB). A proposta susta a aplicação da Norma Regulamentadora NR-12, do 
Ministério do Trabalho e Emprego. A NR-12 (Norma Regulamentadora que trata da Segurança 
no Trabalho em Máquinas e Equipamentos) prevê a implementação de mecanismos de segu-
rança que impeçam danos físicos ao trabalhador que opere máquinas, possibilitando a sua 
paralisação imediata em caso de defeitos. Dados do Ministério da Previdência Social indicam 
que de 2011 a 2013 ocorreram 221.843 acidentes com máquinas, o que representa 17% dos 
acidentes de trabalho típicos ocorridos no período.

O pacote anunciado pela equipe eco-
nômica é uma clara demonstração de 
que o governo continua se curvando aos 
bancos e aos especuladores, e virando as 
costas para os trabalhadores. Não pode-
mos nos calar diante deste pacote que, de 
forma nefasta, transfere os erros econô-
micos cometidos pelo atual governo para 
que sejam pagos pela classe trabalhadora. 
O governo fez a opção errada de política 
econômica, e nós, trabalhadores, não es-
tamos dispostos a pagar esta conta.

É um verdadeiro absurdo a medida de 
congelar o aumento salarial dos servido-
res públicos. Vale lembrar que o próprio 
governo fez um acordo de aumento 
escalado, que previa reajuste de 5,5% 
em janeiro, e agora quer protelar o paga-
mento para agosto. A atitude da equipe 
econômica visa esvaziar e precarizar o 
serviço público. A Força Sindical irá apoiar, 
de forma democrática, toda manifestação 
que venha a ocorrer como forma de garan-
tir os direitos dos servidores públicos.

Sob o falso argumento de que o au-
mento de tributos será destinado ao pa-
gamento da Previdência Social, o governo 
quer justificar e usar de forma ardilosa 
a volta da CPMF. Dentro do contexto de 
ajuste, as medidas irão desestimular os 
investimentos, visto que irá criar novos 
impostos, aumentando o “Custo Brasil”. 
Entendemos que, ressuscitar a CPMF de 
uma forma tão atabalhoada, é mais um 
deslize deste governo. Acreditamos que 
uma reforma fiscal se faz necessária, mas 
com diálogo e com compromissos que 
resultem no fortalecimento da economia 
e no desenvolvimento do País.

Não permitiremos ataques aos direitos 
dos trabalhadores e tentativas de mudan-
ças que os prejudiquem. Ações do governo 
devem priorizar propostas que visem a 
retomada do crescimento econômico, 
com geração de empregos e renda.

Miguel torres 
Presidente da Força Sindical
e da Confederação Nacional dos
Trabalhadores Metalúrgicos

opinião

Arrecadação do FgTS recua 24,52% no primeiro semestre
 O aumento do desemprego fez a arrecadação líquida do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS) cair 24,52% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período 
de 2014. A diferença entre os depósitos feitos nas contas dos trabalhadores brasileiros nesse 
período e os saques foi de R$ 8,3 bilhões, R$ 2,7 bilhões menos do que no primeiro semestre 
do ano passado. Trata-se do menor valor desde 2011. De acordo com fontes do conselho 
curador do FGTS, a captação líquida do FGTS (depósitos menos saques) deve fechar 2015 por 
volta de R$ 12 bilhões. No ano passado, os depósitos superaram os saques em R$ 18 bilhões. 
No acumulado dos seis primeiros meses, foram mais de 22 milhões de saques efetuados, o 
equivalente a R$ 57 bilhões, 17,21% mais do que no mesmo período de 2014. A arrecadação 
bruta subiu em ritmo menor, de 9,53%. A metade dos saques foi feita por pessoas que foram 
demitidas sem justa causa, de acordo com dados da prestação de contas do fundo.

centrais protestaM 
contra juros altos

O Brasil no geral, e os trabalhadores brasi-
leiros em particular, não aceitam nova decisão 
de alta da taxa básica de juros pelo Comitê de 
Política Monetária (Copom) do Banco Central. 
O recado foi dado no dia 1º de setembro, em 
São Paulo, na porta da sede do Banco Central, 
na avenida Paulista, em manifestação que 
reuniu militantes das centrais sindicais. “O re-
médio escolhido pelo governo está matando o 
paciente que é o Brasil e a nossa gente”, diz o 
secretário-geral da Força Sindical, João Carlos 
Gonçalves. O Copom começou sua reunião 
mensal em Brasília, com decisão sobre a taxa 
Selic a ser anunciada na quarta, 2 de setembro. 
Atualmente, a taxa está em 14,25%.“Juros altos 
pioram a atual crise e impedem a retomada do 
desenvolvimento econômico”, diz Miguel Tor-
res, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Paulo, CNTM e Força Sindical.
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