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DEU LUCRO, ATINGIU AS METAS?...

É justo que se pague a PPR!
Sindicato inicia processo de negociação com as empresas para que se criem os Programas de 

Participação dos Resultados (PPRs ou PLRs). Mecanismo é de valorização do esforço e da superação 
dos trabalhadores durante o ano. Lei permite que direito pode estar nos Acordos e Convenções Coletivas. 

Mobilização e unidade entre Stimmme e Categoria é fundamental para atingir conquista!

A senhora, ainda 
moderna e

necessária,
chega aos

70 anos,
defendendo

os trabalhadores!

Confira os 
principais pontos da 
Convenção Coletiva 
de Trabalho de 2013 
dos Metalúrgicos de 

Chapecó e Região

Edição 001-JUNHO/JULHO-2013

PAG 3

PAG 2

PAG 2



STIMMME - 2 Edição 001 - JUNHO/JULHO-2013

A Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) 
é a principal norma le-
gislativa brasileira re-
ferente ao Direito do 
Trabalho e ao Direito 
processual do trabalho. 

Com certeza, é uma 
das normas trabalhis-
tas mais avançadas do 
mundo, e que na sua 
aplicação, garante uma 
rede de proteção social 
para o trabalhador e 
sua família.

Ela foi criada através 
do Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943 
e sancionada pelo en-
tão presidente Getúlio 
Vargas. A CLT, portanto, 
neste ano de 2013 está 
completando os seus 70 
anos de vida.

Há constantes deba-
tes no intuito de promo-
ver uma reforma da CLT 
para flexibilizá-la, já que 
os que desejam tais re-

formas consideram-na 
a legislação trabalhista 
mais rígida do mun-
do entendendo inclusi-
ve que a mesma está 
relativamente antiga, 
necessitando de atuali-
zação à nova realidade 
do país. 

Ao estudar o texto 
“celetista” verifica-se 
que há muitas moderni-
dades ali, bastando ao 
profissional utilizar de 

forma correta cada um 
dos artigos.

A ideia de reforma 
é interessante desde 
que não retire direitos 
dos trabalhadores. O 
problema central deste 
debate é que sempre 
que se discute o tema, 
empresários e seus re-
presentantes políticos 
insistem não em mo-
dernizá-la, efetivamen-
te, mas restringir seus 
mecanismos de defesa 
da Classe Trabalhadora 
que precisa destas pro-
teções.

Infelizmente, enquan-
to tivermos uma rela-
ção entre o Capital e 
o Trabalho tão pouco 
civilizada, onde o lucro 
a qualquer custo for o 
caminho da maioria dos 
empregadores, vamos 
depender desta Conso-
lidação como está.

FONTE DE PESQUISA: http://www.fsin-
dicalsp.org.br

CLT FAZ 70 ANOS DE CRIAÇÃO

Uma senhora ainda
moderna e indispensável!

• Salário Normativo = R$ 885,00 mensais a vigorar desde Janei-
ro/2013;

• Demais Salários = 7,2% sobre Janeiro/2012, podendo haver 
proporcionalidade na caso de admissão posterior;

• Taxa Assistencial = 5% do Normativo (Tendo como teto = R$ 
44,25) a serem descontados dos salários nos meses de Janei-

ro/2013 Julho/2013 e Outubro/2013;
• Demais cláusulas idem as do ano passado;
Conheça a Convenção na íntegra: no Sindicato ou no Site www.stimmmechapeco.com.br. 

Para tirar dúvidas, ligue (49) 3322-2896, ou escreva no email stimmme@superip.com.br.

Resumo da Convenção Coletiva/2013
Fique
ligado!

!SE TÁNA LEI,É PRACUMPRIR
Mesmo na 

hipótese de 
admissão 
mediante 
contrato de 
experiência, 
a empregada 
gestante 
tem direito à 
estabilidade 
provisória 
de até cinco 
meses após 
o parto. É o 
que prevê 
a legislação 
trabalhista.
E se tá na Lei 

é pra cumprir! 
Exija o seu 
direito.
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PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES 
NOS LUCROS DA EMPRESA

Empresa civilizada distribui 
PPR aos seus empregados!
Nosso Sindi-

cato está aten-
to aos novos 
conceitos de 
remuneração e 
premiação dos 
trabalhadores, 
como é o caso 
do programa 
de participação 
nos lucros e re-
sultados, mais conheci-
da por PPR ou PLR.

O Sindicato começa 
a implantar esta forma 
de buscar mais vanta-
gens à Categoria. Por 
isso, é tão importante a 
participação de todos os 
trabalhadores no pro-
cesso de organização 
e mobilização de todos.

COMO FUNCIONA 
- A Lei 10.101/2000 re-
gula a participação dos 
trabalhadores nos lucros 
ou resultados da empre-
sa como instrumento 
de integração entre o 
Capital e o Trabalho e 
como incentivo à pro-

dutividade, nos termos 
do art. 7º, inciso XI, da 
Constituição Federal.

A participação nos 
lucros ou resultados é 
objeto de negociação 
entre a empresa e seus 
empregados, através do 
Sindicato.

A PPR já é um instru-
mento utilizado há mui-
tos anos por diversas 
categorias profissionais 
no Brasil, inclusive a 
metalúrgica.

É comum que nas 
negociações haja ante-
cipações do pagamento 
da PPR durante o ano 
de sua vigência, sendo 

complemen-
tada ao final 
do exercício, 
respeitando-
-se os critérios 
estabelecidos 
e os resulta-
dos efetivos 
alcançados.

A verba de 
participação 

nos lucros ou resultados 
não substitui ou comple-
menta a remuneração 
devida a qualquer em-
pregado, nem constitui 
base de incidência de 
qualquer encargo tra-
balhista.

A PPR é mais um me-
canismo moderno de 
valorização da empre-
sa aos empregados, 
mediante resultados 
favoráveis. Constitui-se 
numa forma eficaz de 
premiar o esforço dos 
trabalhadores e proje-
tar novos desafios de 
produção e crescimento 
profissional mútuo.

D e s d e  n o v e m -
bro/2012, as rescisões 
de contrato de trabalho 
devem utilizar o modelo 
do Termo de Rescisão 
do Contrato de Traba-

lho (TRCT), instituído pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego na Portaria 1.057/2012. 

Junto com o novo termo devem ser utilizados os 

seguintes formulários: o Termo de Quitação para 
as rescisões de contrato de trabalho com menos 
de um ano de serviço e o Termo de Homologação 
para as rescisões com mais de um ano de serviço.

Nos atos de liberação de Seguro-Desemprego 
e da conta vinculada do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, a Caixa os novos termos.

Os modelos estão à disposição em nosso Site: 
www.stimmmechapeco.com.br.

Atenção para os novos termos de rescisão!

Um aposentado 
por invalidez não 
pode exigir que a 
sua última em-
presa dê baixa 
na sua Carteira 
Profissional de 
Trabalho - CPT.

A baixa na CPT 
só pode ocorrer 
após cinco anos 
da aposentado-
ria, pois confor-
me Art. 475 da 
CLT, nesse perí-
odo pode ocorrer 
a recuperação 
do segurado e 
o benefício é 
cancelado.  Com 
isso, o trabalha-
dor deverá voltar 
ao trabalho.

? você
sabia
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UM SINDICATO COMPLETO DE AÇÃO, 
SERVIÇOS, CONVÊNIOS E DEFESA DOS 
METALÚRGICOS!

Seja um trabalhador 
consciente! Associe-se
já e fique forte pra 
defender seus direitos!

O Stimmme mantém 
sempre um cardápio atu-
alizado e cheio de vanta-
gens de convênios para 
os trabalhadores asso-
ciados e seus familiares.

CONVÊNIOS
São farmácias, aca-

demias, escolas de in-
formática, laboratórios, 
pronto-socorros, médicos, 
odontólogos, óticas e to-
dos os principais serviços 
e produtos que são dispo-
nibilizados com preços e 
condições especiais.

SEDE COMPLETA
Além disso, na sede do 

Sindicato, a Categoria asso-
ciada tem a sua disposição 
um gabinete odontológico 
e uma completa central de 
informações na secretaria.

ASSESSORIA 
JURÍDICA E 
ACOMPANHAMENTO 
DAS RESCISÕES

Conta, também, com 
atendimento da Asses-
soria Jurídica, para tirar 
dúvidas e encaminha-
mento de ações na Jus-
tiça e um atendimento 
especial para as res-
cisões contratuais e 
orientações em geral.

Fique por dentro 
de tudo sobre o 

que interessa para 
os Metalúrgicos!

ACESSE
www.stimmmechapeco.com.br


