
Numa cerimônia que 
destacou o compro-
misso com a catego-

ria, a necessidade de lutar pela 
liberdade do ex-presidente Lula 
e a resistência aos ataques à clas-
se trabalhadora oriundos do gol-
pe, a posse da nova direção do 
Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Leopoldo e Região lotou o 
ginásio Bigornão, na noite de sá-
bado (14).

Destacando a história do Sin-
dicato que é referência no muni-
cípio, o prefeito de São Leopol-
do, Ary Vanazzi, afirmou que a 
direção empossada “faz a luta 
que deve ser feita”. 

O deputado estadual, Nelsinho Metalúrgico, 
salientou que o “momento é muito feliz, de festi-
vidade, de posse de uma direção que faz a defesa 
dos trabalhadores”. 

Desafios - “Há muito tempo nós estávamos 
nas portas das fábricas, denunciando o golpe e 
nos acusavam de estarmos defendendo um par-
tido”, lembrou o diretor da Federação dos Me-
talúrgicos do RS, Lírio Segalla. “Hoje, todos já 
perceberam que eles querem acabar com tudo 
que atrapalhe os planos dos golpistas. Porque 
somos nós, trabalhadores junto com  Lula, que 
lutamos por dignidade”, defendeu.

Para o secretário geral da Confederação Na-
cional dos Metalúrgicos (CNM/CUT) e diretor 

do STIMMMESL, Loricardo de Oliveira, a di-
reção que assume hoje tem desafios imensos no 
próximo período. “Lutar por liberdade para o 
Lula, pois essa é uma batalha por direitos e so-
nhos. E depois, temos a campanha salarial que 
será muito difícil devido ao contexto que vive-
mos”, afirmou.

O presidente da CUT-RS, Claudir Nespolo, 
empossou a nova direção e afirmou que “os no-
vos dirigentes lutam por direitos, por uma me-
lhor campanha salarial e por um futuro melhor”. 

Responsabilidades - Em seu primeiro discur-
so, o presidente reeleito Valmir Lodi, o Sabugo, 
falou da responsabilidade que é ser dirigente sin-
dical. “Muitas vezes deixamos nossas famílias, 
com os filhos doentes ou em momentos de fes-

tividades, para cuidar da nossa 
categoria. Vamos para as portas 
de fábricas nas madrugadas lu-
tar por melhores condições de 
trabalho, nos somamos a luta de 
outras categorias”.

Segundo Valmir, ninguém que 
entra na direção é por causa da 
estabilidade. “Todos temos mui-
ta responsabilidade. Encaramos 
uma campanha eleitoral árdua, 
com chapa de oposição, e nos 
próximos anos teremos campa-
nhas salariais difíceis”, disse. O 
dirigente ressaltou ainda o com-
promisso de melhorar as condi-
ções de trabalho dos metalúr-
gicos e metalúrgicas da região. 

“Além de denunciar a prisão do companheiro 
Lula, defender a nossa democracia e o futuro do 
país. Lula revogaria a reforma Trabalhista”, en-
cerrou.

Homenagens – Elias Tramontin, Ademir 
Maia Coito, José Jesus, José Luis Chiaramonte, 
João Brum e Alfeu Tramontin Fontana, dirigen-
tes que estão se despedindo da gestão sindical 
receberam homenagens pelo trabalho e dedica-
ção ao longo dos anos.

A cerimônia encerrou aos gritos de “Lula Li-
vre”. Após, foi servido um coquetel e as bandas 
Tok Legal e Canhonaço animaram a festa.  A 
nova direção fica à frente do Sindicato até 2022.

- ABRIL / 2018 -

Vem aí o novo site do Sindicato. Fique ligado!

Nova direção do Sindicato toma posse 
e reafirma compromisso com a categoria
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DENÚNCIA

O descaso da empresa com os trabalhado-
res (as) é um absurdo. Um corte da água de 
quatros dias deixa os trabalhadores sem ter 
onde fazer suas necessidades fisiológicas e 
nem ao menos lavarem as mãos, o banheiro 
não tem como ser usado sem água. 

A empresa em vez de solucionar o proble-
ma da falta de água, não, pelo contrario colo-
ca um gerente que não tem vínculo emprega-
tício para ficar infernizando a vida dos peões, 
retirando horas extras legítima dos trabalha-
dores e fica cobrando, dizendo ter passado 
do horário do café, quando na verdade ainda 
faltam dois minutos para acabar o tempo pre-
visto para o café.

Não é possível tolerar esse assédio que 
vem praticando por esse cidadão, nem aqui 
e em lugar nenhum. Precisamos buscar junto 
aos órgãos competente o fim desse crime que 
lesa o trabalhador.

Flow Form

Os trabalhadores e trabalhadoras da Taurus pa-
ralisaram a produção durante 24 horas no dia 22 
de março, para cobrar da empresa melhores con-
dições de trabalho. A manifestação foi deliberada 
em assembleia realizada pelo Sindicato nos dois 
turnos: manhã e noite.

O presidente do Sindicato, Valmir Lodi, falou 
que a direção da Taurus decidiu não pagar a PLR 
alegando passar por uma grave crise financeira. 
“Porém, todas as metas da empresa estão sendo 
atingidas, mais do que isso, a produção continua 
saindo e com recordes, mesmo com a redução de 
trabalhadores”, declarou Lodi, se referindo a de-
missão em massa que aconteceu em janeiro.

A falta de valorização e o descaso com os tra-
balhadores foram destaques nas falas dos dirigen-
tes. “A Taurus precisa respeitar e valorizar quem 
trabalha aí dentro, quem é responsável por atingir 
metas e produções recordes”, enfatizou o diretor 
do STIMMMESL, Rogério Bicudo, que é traba-
lhador da Taurus há 30 anos.

Por causa da forte mobilização dos trabalha-
dores, a direção da empresa procurou o Sindicato 
e se comprometeu em abrir a negociação. Acon-
teceu uma assembleia com os trabalhadores da 
empresa e mediação no TRT, onde foi aprovada a 
proposta de PLR e um aumenro real para os salá-
rios menores.

Por melhores condições, 
trabalhadores da Taurus 

paralisam atividades

Categoria aprova prestação de contas 
e contribuição solidária para não sócio

O Sindicato dos Metalúr-
gicos de São Leopoldo e Re-
gião (STIMMMESL) realizou 
assembleia com a categoria 
na sede da entidade, dia 22 de 
março. A prestação de contas 
do exercício de 2017 e a sus-
tentabilidade financeira do 
Sindicato foram pauta.

O contador Valtuir Soares da 
Silveira apresentou a arrecada-
ção e a aplicação dos recursos 
financeiros no ano de 2017. 
Os trabalhadores aprovaram a 
prestação de contas por unani-
midade, assim como a projeção 
financeira para 2018.

C o n t r i b u i ç ã o 
solidária: Advoga-
dos que integram 
a assessoria jurí-
dica apresentaram 
as propostas de al-
teração estatutária 
que irá instituir uma 
contribuição solidá-
ria para quem não é 
sócio do Sindicato. A alteração 
é uma maneira da entidade se 
prevenir da Reforma Traba-
lhista, que entrou em vigor dia 
11 de novembro, e continuar 
forte e atuante.

“A aplicação da contribui-

ção, a periodicidade e o valor 
que não deve exceder 1% da 
renda do trabalhador ao ano 
serão definidos em assembleia 
com a categoria”, explicou a 
advogada Mariele Lima.

Além disso, a mudança pre-
vê cota de representação dos 

trabalhadores terceirizados 
que prestam serviço para a 
categoria.

Já o advogado Paulo Lau-
xen destacou a necessidade 
de uma maior fiscalização 
referente à base, para evitar 
que trabalhadores contri-
buem com outra base terri-
torial. “As medidas foram 
frutos de um debate nacio-
nal que apontou essas pos-
sibilidades que estão sendo 
implementadas por diversos 
sindicatos de todo o país”.

A alteração estatutária 
foi aprovada pelos trabalha-
dores. 

RECEITAS PREVISTO 2017 REALIZADO 2017 %
RECEITAS SINDICAIS 1.758.600,00          2.100.424,19              119,44%
* Mensalidades 540.000,00                     604.610,44                           111,96%

* Mensalidades Autônomos 600,00                             1.419,97                                236,66%

* Mensalidades Aposentados 18.000,00                       23.944,34                             133,02%

* Contribuição Assistencial 400.000,00                     677.063,53                           169,27%

* Contribuição Sindical 800.000,00                     793.385,91                           99,17%

RECEITAS PATRIMONIAIS/ASSISTÊNCIA 45.900,00               63.655,76                   138,68%
* Taxas Utilização Piscinas 5.000,00                         5.265,00                                105,30%

* Taxas Atendimentos Médicos 2.500,00                         3.864,00                                154,56%

* Taxas Aluguel Quadra Esportes 12.000,00                       13.000,00                             108,33%

* Taxa Utilização Salão de Festas Sede 24.000,00                       35.542,86                             148,10%

* Taxa Utilização Salão de Festas Sub-Sede -                                   4.071,40                                -                   

* Taxa Alugueis 2.400,00                         1.912,50                                79,69%

RECEITAS EVENTUAIS 35.720,00               188.909,89                 528,86%
* Donativos/Subvenções 15.720,00                       16.139,20                             102,67%

* Taxa Material de Divulgação -                                   480,00                                   -                   

* Taxa Assistência Judiciaria -                                   63.869,20                             -                   

* Fotocópias -                                   143,00                                   -                   

* Outras Receitas 20.000,00                       108.278,49                           127,23%

RECEITAS FINANCEIRAS 5.000,00                 46.933,10                   938,66%
* Rendimentos S/Aplic.Financeiras 5.000,00                         46.933,10                             938,66%

T O T A L 1.845.220,00       2.399.922,94            130,06%

Metalúrgicos da CUT-RS assinam termo 
com o MPT sobre sustentação financeira

O STIMMMESL é um dos 16 sindicatos filiados à FTMRS  e à CUT-RS que assinaram, 
terça-feira (10), junto ao Ministério Público do Trabalho da 4ª Região (MPT4) um Termo de 
Ajuste de Conduta (TAC) que estabelece regras para que os sindicatos definam com a categoria 
a sustentação financeira das entidades. De acordo com o procurador do Ministério Público do 
Trabalho, Rogério Fleischmann, a Constituição Federal obriga que os sindicatos representem 
toda a categoria e ao mesmo tempo a reforma trabalhista retirou a compulsoriedade do reco-
lhimento do Imposto Sindical. 

“A Reforma Trabalhista, considerada na letra fria da lei, conjugada com a Jurisprudência 
prévia consolidada, leva à situação absurda de o sistema sindical representar toda a categoria, 
na forma do art. 8º, inc. III da Constituição Federal, e ser custeado apenas por quem manifes-
tar sua vontade. Obviamente que isto não pode prevalecer: se toda a categoria é representada, 

todos devem contribuir, sob pena de inviabilização, 
pela asfixia financeira, da atividade sindical. Não 
existe instituição, não existe poder público, não exis-
te nada que funcione sem contribuição”, afirma.

Para o presidente da FTMRS, Jairo Carneiro, o TAC 
é de extrema importância na medida que concede aos 
sindicatos um instrumento contruído através de um con-
sistente embasamento legal, que permitirá que a susten-
tação financeira dos sindicatos seja estabelecida.

Assinatura do TAC visa garantir que as entidades possam estabelecer formas de custeio



O 9° Encontro da Rede Nacional de Trabalhadores (as) da 
Gerdau foi realizado nos dias 4 e 5 de abril, em São Leopoldo e 
teve como principal encaminhamento a construção do plano de 
ação para o próximo período e o comprometimento dos partici-
pantes em debater o Protocolo Nacional com os sindicatos.

Avaliação do plano de ação anterior e a construção de no-
vas medidas para os próximos 12 meses foram realizada pelos 
dirigentes sindicais que são trabalhadores da Gerdau das plan-
tas de Sapucaia do Sul (RS), Charqueadas (RS), Ouro Branco 
(MG), Divinópolis (MG), Pindamonhangaba (SP), Sorocaba 
(SP), Garulhos (SP) e Pernambuco (RE), que participaram do Encontro.

Protocolo - A principal ação é referente ao Protocolo Nacional de Re-
lações de Trabalho com o Grupo Gerdau. Os participantes se comprome-
teram em fazer o debate sobre a implantação do Protocolo Nacional com 
as respectivas direções dos sindicatos. Criado ano passado, no Encontro de 
Pindamonhangaba, o Protocolo é por adesão de cada sindicato e pretende ser 
um instrumento para reforçar normas e ampliar direitos.

Estabelecer princípios que inclua formas de organização para moderni-
zar as relações de trabalho nas empresas, construir relações de trabalho que 

estabeleçam o diálogo como solução 
dos conflitos e propiciar organização 
no local de trabalho para condução 
do processo de democratização das 
relações intra fábrica são os objetivos 
principais.

Realidade - Durante o primeiro dia, 
os metalúrgicos debateram a realidade 

(os pontos negativos e positivos) de cada planta da empresa. Após apresen-
tarem os informes foi elaborado um quadro comparativo abordando produto 
fabricado, data base, terceirizados, número de sindicalizados, piso salarial, 
número de acidentes em 2017, negociação de PLR, regime de turno e diálo-
go com a empresa de cada uma das plantas.

O alto índice de acidentes de trabalho dentro da Gerdau chamou atenção. 
Esta ocorrência apareceu em todas as plantas e os diretores salientaram que 
o divulgado são apenas os números que se tem conhecimento, pois é prática 
da empresa maquiar essa realidade.

Avaliação - O coordenador da Rede pela CNM/CUT e diretor do STIMM-
MESL, Anderson Macedo Gauer, agradeceu a todos e destacou a qualidade 
dos debates. “Fizemos boas discussões sobre a realidade dentro da fábrica e 
o momento político que vivemos, sem dúvida, saímos mais preparados para 
lutar por melhores condições de trabalho para os metalúrgicos da Gerdau”.

No final da atividade foi apontado que o 10° Encontro da Rede será em 
Pernambuco (RE), no primeiro trimestre de 2019. Já o Encontro Internacio-
nal acontece nos dias 17 e 18 de maio, em Santo Domingo, na República 
Dominicana.
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9° Encontro da Rede de Trabalhadores da Gerdau aprova 

plano de ação e fortalecimento do Protocolo Nacional

O Sindicato é uma das entidades 
que integra o Comitê Popular Lula 
Livre - Em Defesa da Democracia, 
que foi lançado em São Leopoldo, na 
tarde de 10 de abril, em frente a Câ-
mara de Vereadores do município. 

O grupo suprapartidário conta com 
a participação de movimentos sociais, 
movimento estudantil, ativistas sociais, sindicatos, associações e coleti-

vos de resistência democrática.
Além disso, diretores do Sindicato foram 

à Curitiba, na última semana se integrar no 
acampamento Lula Livre, em frente à sede 
da Superintendência da Polícia Federal, 
onde o ex-presidente Lula está preso.

DEFESA DA DEMOCRACIA
Para o Sindicato, a prisão de Lula em 2a instância e sem provas, além 

de inconstitucional, é um claro atentado à democracia. 
É mais uma etapa do golpe que penaliza a classe trabalhadora do país 

com retrocesso social e retirada de direitos.
No último dia 11 de 

abril, o Sindicato realizou 
uma assembleia com os 
trabalhadores e trabalhado-
ras da MTF Matrizes (Ma-
trizfer), devido problemas 
como falta de pagamento, 
falta de Equiamentos de 
Proteção (EPI’s) e FGTS atrasado. 

A atividade atrasou a pegada do 
turno em uma hora. 

Por represália, após a forte mo-
bilozação, a empresa fez inúmeras 
ameaças aos trabalhadores que se 
manifestaram, inclusive retirou o in-
tervalo do café.

O Sindicato está entrando com 

uma ação judicial para garantir esse 
intevalo. “Isso já é um direito garan-
tido e não se pode retirar”, explicou 
o presidente do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de São Leopoldo e Região, 
Valmir Lodi.

De acordo com ele, o Sindica-
to continuará de olho nas atitudes da 
emrpesa e se necessário tomará as me-
didas cabíveis, como a ação judicial.

Por diversos problemas, trabalhadores 
da Matrizfer atrasam pegada de turno

APOSENTADOS - O Sindicato dos Aposenta-
dos do RS (SINTAPI/RS) realizou o Seminário de Pla-
nejamento de 23 a 25 de março, na Colônia de Férias 
dos Metalúrgicos de Porto Alegre, em Cidreira. 

Um dos assuntos tratados foi a participação dos 
aposentados no mercado de trabalho. Com avanços da 
medicina e para melhorar a vida financeira, cada vez 

mais pessoas acima de 60 anos continuam na ativa.
Segundo dados do Ministério dos Direitos Huma-

nos, os idosos somam 23,5 milhões dos brasileiros, 
mais que o dobro do registrado em 1991. E a proje-
ção é que serão 30% da população em 2050 (em 2010 
eram 10%). O setor de serviços é o mais contrata os 
mais velhos.

VENHA SER SÓCIO E FAZER PARTE DESTA HISTÓRIA
SINTAPI - Av. David Canabarro, 106- Morro do Espelho - SL - (51)  3568-8531 

Atendimento: Segunda à Sexta, das 9h às 16h.
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São Leopoldo
Clinica Platano: Av. João Corrêa, 933, sala 706, 

Centro - Fone: (51) 3592-6910
Clínica Rio Branco: Av. Henrique Bier, 316, 

Campina - Fone: (51) 3566-3648
Clínica Oftalmológica Optovisão: R. 1º de Mar-

ço, 575, Sala 08, Centro - Fone: (51) 3037-2424
Clínica QualiVita: R. João Neves da Fontoura, 

Centro - Fone: (51) 3099-3399
Labotatório Fridel de Análises Clínicas: R. Con-

ceição, 946, Centro - Fone: (51) 3592-5066
Fisioterapia Namastê: R. Bento Gonçalves, 970/

sala 1, Centro - Fone (51) 98604.9992/98215.7092

Área automotiva com desconto especial para 
sócios - Ideal Auto Serviços: R. São Domingo, 1518, 
Centro - Fone: (51) 3590-3528

Sapucaia do Sul
Sapucaia Clínicas: Av. João Pereira de Vargas, 

500, Centro - Fone: (51) 3474-8070
Clínica de Fisioterapia Unifisio: Rua Sete de Se-

tembro, 523, Santa Catarina - Fone: (51) 3034-2540
Central de Jóias: Rua Nossa Senhora da Concei-

ção, 128/03, Centro - Fone: (51) 3474-4827

Convênios para 
os associados

www.metalsaoleo.org.br                  Sindimetal são leopoldo
Esta é uma publicação do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Lepoldo e Região  Tiragem:  11 mil exemplares - Jornalista responsável: Renata Machado (MTb.: 14.046)

Av. David Canabarro, 106, Morro do Espelho, São Leopoldo/RS   Fone/FAX (51) 3592-8169 ou 3590-2045  -  Enfermaria (51) 3566-0318

O Sindicato oferece para associados e de-
pendentes uma rede de convênios médicos e 
odontológicos com profissionais especializa-
dos, com clínicas e outras instituições. 

Isso sem contar a assitência feita pelos 
médicos e dentistas na sede, e os convênios 
médicos e dentários com o Sindicato dos Me-
talúgicos de Novo Hamburgo.

 São Leopoldo - para sócios e seus dependentes legais o valor é de R$ 550,00. 
Já o não sócio paga R$ 1.200,00. O agendamento pode ser feito com até 

6 meses de antecedência na tesouraria do Sindicato.

Sapucaia do Sul - para sócios e seus dependentes legais o valor é de R$ 200,00, 
para agregado (parente) de sócio R$ 250,00 e para não associado

 o valor é de R$ 300,00.
O agendamento pode ser feito com até 6 meses de antecedência, com Paulo através 

do telefone (51) 99619.1535.

Para um melhor controle e aproveitamen-
to das fichas de consultas, médica e odonto-
lógica, o Sindicato comunica que em todos 
os atendimentos no setor de saúde passa ser 
obrigatório a apresentação da carteira de 
trabalho ou contracheque na hora da mar-
cação da consulta.

Devido a reforma trabalhista e o fim da 
obrigatoriedade das rescisões serem feitas no 
sindicato, essa medida se faz necessário para 
ter o controle de quem é sócio. Quem não 
constar como sócio no sistema deve procurar 
o setor da tesouraria para regularizar a situa-
ção e manter o atendimento.

O departamento jurídico realiza cálculo do tem-
po de serviço, analisa documentos referentes a ati-
vidade especial e rural, encaminha aposentadorias 
e revisões no INSS e processos  judiciais de conces-
são de benefícios tais como: de restabelecimento 

de auxílio doença, concessão de aposentadorias, 
pensão por morte, auxílio acidente em decorrência 
de redução da capacidade laborativa, transforma-
ções de benefício de auxílio doença em acidente de 
trabalho, revisões de benefícios em geral ...

ATENDIMENTO DIÁRIO NO SINDICATO: TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO (INSS): SE-
GUNDA a SEXTA-FEIRA, das 9h às 12h. 

Plantão trabalhista: terças-feiras, das 17h às 18h. 
Plantão previdenciário: quintas-feiras, das 17h às 18h.

DIARIAMENTE NO ESCRITÓRIO: Rua 1º de Março, 113, Salas 101 e 401 – Centro – São Leopoldo 
Fone: 3591-4640 / 3589-5507 -  young@young.adv.br - www.young.adv.br

Sindicato dos Trabalhadores  nas Indústrias Metalúrgicas,  Mecânicas e de Material Elétrico de São Leopoldo e Região 
Missão: defender, representar e organizar os trabalhadores (as) da nossa categoria, disputando a hegemonia 

na sociedade por meio de uma entidade atuante e fortalecendo a consciência de classe.

ASSESSORIA JURÍDICA

O Sindicato está sempre buscando 
parcerias e convênios, nas mais diversas 

áreas,  para melhorar o atendimento 
oferecido ao nossos sócios. 

SETOR DE SAÚDE 
INFORMA:

SALÃO DE FESTAS 
Atenção para as mudanças no uso do salão de festas


