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FAÇA PARTE DESSA LUTA! JUNTOS SOMOS FORTES!

Vem aí a Cooperativa do Sindicato

Chegou a hora da campanha salarial 2018

O último ano foi de acirramento da luta 
de classe e ficou evidente que os pa-

trões querem retirar os direitos, desde 11 de 
novembro a famigerada Reforma Trabalhis-
ta entrou em vigor. Além disso, querem 
acabar com a nossa aposentadoria para 
que trabalhamos até morrer, atráves da 
reforma da Previdência que ainda não 
foi à votação. Esses foram apenas dois dos 
muitos ataques que a classe trabalhadora está 
sofrendo com o governo golpista de Michel 
Temer (MDB).

Os nossos direitos foram frutos de mui-
ta luta, e por isso, o momento atual exige 
garra e disposição de cada um de nós para 

que o nosso trabalho seja mantido 
e valorizado com todos os direitos 
previstos na Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT). Ressaltamos, a 
importância da nossa CCT, ins-
trumento de luta e de segurança 
para a nossa categoria.

A nossa categoria tem uma his-
tória reconhecida e uma linda traje-
tória de lutas, pelos metalúrgicos e 
em prol do conjunto da classe traba-
lhadora.

Já passamos por muitas adversi-
dades e diferentes contextos, porém 
sempre buscando o melhor para os metalúrgi-
cos e metalúrgicas da nossa base, vencemos e 

conquistamos com união da classe operária.
Contamos com você, participe da as-

sembleia. Essa luta também é sua!

ASSEMBLEIA GERAL
Terça-feira, 26

1º chamada:18h

2º chamada:18h30

Na sede do Sindicato

Pauta: Aprovação da pauta da campanha

PARTICIPE!

Precisamos, mais do que nunca, de uma forte mobilização 
em defesa dos nossos empregos e direitos e da democracia

Um dos compromissos da di-
reção do Sindicato era ter uma 
cooperativa de verdade em prol 
da categoria. Pois, o Sindicato 
está fechando uma parceria com 
Cooperativa de Crédito (Finan-
ciamentos, Investimentos e Em-
préstimos), PapelCredi.

Segundo o presidente do Sin-
dicato, Valmir Lodi, em breve 

os valores e as condições dos 
empréstimos serão divulgados. 
“Essa é uma meta antiga da nossa 
entidade, fazer empréstimos para 
os sócios. Pois sabemos o quanto 
isso pode ajudar os trabalhado-
res”.

Uma das novidades que o di-
rigente adintou é que o emprés-
timo será descontado direto na 

folha de pagamento do 
trabalhador, mediante um 
acordo com a empresa.

“O Sindicato dos Me-
talúrgicos de São Leo-
poldo terá, finalmente, 
sua cooperativa de cré-
dito.”, comemora Val-
mir.



O Sindicato em parceria com a Secretaria Mu-
nicipal de Direitos Humanos e o Banco do Aga-
salho de São Leopoldo promove a Campanha do 
Agasalho. Haverá caixas de coletas na sede do 
STIMMMESL, no ginásio Bigornão e na maioria 
das fábricas. 

A coordenadora do Banco Municipal do Agasa-
lho, Elisandra de Oliveira Pinheiro ressalta que a 
campanha não tem dada para encerrar. “Se o frio for 
até setembro, faremos arrecadação até lá”, explica. 

O banco trabalha o ano todo, recebendo doa-
ções na sala 14 do Ginásio Municipal Celso Mor-
bach, das 8h30 às 14h, de segunda a quinta-feira. De acordo com ela, a maior necessidade atualmen-
te são por roupas e calçados infantis e masculinos e cobertores, além de casacos femininos. 

Para o presidente do STIMMMESL, Valmir Lodi, solidariedade é uma das principais políticas 
do Sindicato. “Estamos sempre participando de campanhas como essa e incentivamos a categoria a 
ajudar quem precisa”, disse. 

Faça a sua doação e aqueça alguém neste inverno!
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DENÚNCIA

Os trabalhaores e trabalhadoras da Nunes Me-
talúrgica estão indignados com a direção da em-
presa, que colocou um espião para cuidar os tra-
balhadores no turno da noite.

Estamos de olho! Esperamos que esse puxa 
saco  pare de fazer esse trabalho sujo, a mando da 
direção da empresa.

Na Inpel, tem um sujeito no setor da logísti-
ca que não tem educação para falar com os tra-
balhadores. É sempre a base de gritos, com sua 
arrogância e prepotência, além de fazer pressão 
psicólogica. Quando chama a atenção de algum 
trabalhador sai falando aos quatro ventos, cha-
mando de vagabundo.

Se não bastasse isto, ainda designou um traba-
lhador de seu setor para cargo de confiança fazen-
do anotações diariamente de seus colegas e entre-
gando a ele. Esperamos que a direção da empresa 
dê um treinamento de gestão de pessoas. 

Estamos de olho! Assédio moral é crime.

Um dos principais objetivos 
da Reforma Trabalhista, que en-
trou em vigor dia 11 de novem-
bro de 2017, é o desmonte dos 
sindicatos. Por isso, é funda-
mental manter esses instrumetos 
fortes e atuante e, para isso, ser 
sócio é de grande importância. 

Para se precaver dos efeitos 
que a Reforma, não só para as 

entidades, mas para a toda a 
classe trabalhadora, o STIM-
MESL está tomando algumas 
providências. 

Uma dessas medidas é no 
departamento de saúde. A par-
tir de 1° de julho, para consulta 
com o médico, serão disponi-
bilizadas 12 fichas e será co-
brado uma taxa de R$ 12,00. 

O sócio terá direito a uma re-
consulta (sem custo) em até 15 
dias. 

Já para a dentista, serão dis-
ponibilizadas 10 fichas e tam-
bém será cobrado taxa de R$ 
12,00.

Faça com a gente! Ajude o 
sindicato a ajudar você! 

#juntossomosfortes

Nunes

Inpel

Os trabalhadores (as) da Cooling and Freezing, 
de Sapucaia do Sul, cruzaram os braços no dia 23 
de maio, por falta de pagamento.

Devido à pressão do Sindicato e a mobiliza-
ção dos trabalhadores, a direção da empresa cha-
mou o presidente do Sindicato, Valmir Lodi, e se 
comprometeu a pagar o salário até o final da tarde 
daquele dia, o que foi cumprido. Por isso, os tra-
balhadores retornaram as suas atividades pouco 
antes do meio dia.

Sem pagamento, trabalha-
dores param atividades

Sustentação do sindicato: faça com a gente

A demissão do presidente da 
Petrobras Pedro Parente é uma 
vitória do povo brasileiro que já 
não aguenta mais o alto custo de 
vida impulsionado pelo Governo 
de MichelTemer. Uma vitória do 
movimento dos caminhoneiros, 
da mobilização do movimento so-
cial e dos Petroleiros que pediram 

a demissão imediata de Parente, o 
país se uniu para defender a Pe-
trobras que desde 2016 aumentou 
a gasolina 216 vezes e hoje o gás 
de cozinha chega a 10% do salá-
rio mínimo do país.

O Brasil não precisa importar 
nada., extrai mais petróleo do que 
necessita e tem refinarias com ca-

pacidade para produzir todos os 
derivados consumidos no país - 
gás de cozinha, gasolina, diesel... 

Por isso, o Sindicato dos Me-
talúrgicos de São Leopoldo e Re-
gião se somam aos petroleiros na 
defesa da Petrobras, pois o maior 
acionista da Petrobrás é o povo 
brasileiro e não o mercado.

A Petrobras é do Brasil

Sindicato promove Campanha do Agasalho

A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 
é clara. Para fazer trocas de dias e feriados, é 
necessário passar uma lista e ter 75% de apro-
vação e ser homologada no Sindicato. Segundo 
os trabalhadores (as), as trocas são constantes 
e não estão apresentando as listas na nossa en-
tidade.

Também recebemos denuncias de inúmeros 
problemas na Rokeld, que abordam a CIPA, os 
EPIs, a empresa não paga periculosidade para 
os eletrecistas e mecânicos e quando há hora 
extra,  tem problemas com o lanche e no horário 
da van contratada pela empresa, que obriga os 
trabalhadores fazerem horas extras. Além disso, 
os donos da empresa coagem os trabalhadores.

Diante disso, o Sindicato investigará as de-
núncias judicialmente. Estamos de olho!

RokeldNo começo da manhã de 5 de junho, os 
trabalhadores (as) da Delga realizaram uma 
assembleia para tratar dos dias que foram dis-
pensados devido a falta de produção da em-
presa. O Sindicato negociou com a Delga e 
definiram o formato da compensação desses 
dias parados.

Trabalhadores negociam compensação de dias parados

Com pesar, comunicamos o falecimento do 
diretor do Sindicato, Jorge Edemar Corrêa no 

começa da noite de 11 
de junho. 

Metalúrgico da Tau-
rus, Jorge foi presiden-
te do Sindicato por dois 
mandatos. Atualmente, 

também integrava a direção da CUT-RS. Jorge 
deixou a esposa e duas filhas. 

O Sindicato dos Metalúrgicos de São Leo-
poldo e Região agradece o legado de luta que 
essa liderança deixa e manifesta sua solida-
riedade para a família, familiares e amigos do 
companheiro Jorge.

Jorge Corrêa, PRESENTE!

Jorge Corrêa, PRESENTE!



Na manhã de 15 de junho, a direção do Sin-
dicato se reuniu para realizar o planejamento 

da Campanha Salarial.  “É um momento muito 
importante para  a categoria, por isso toda a di-
reção tem que estar municiada de informações 
para brigarmos com os patrões e defendermos 
os trabalhadores”, disse o presidente do Sindi-
cato, Valmir Lodi. 

O secretário geral da CNM/CUT, Loricardo 
de Oliveira, deu relato das negociações em ou-
tros estados.

O assessor jurídico da entidade, Arthur Dias, 
acompanhou o planejamento e apresentou uma 
proposta de pauta de reivindicações para ser 
debatida na assembleia com a categoria. 
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Nosso site de cara nova
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APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, filiado à CUT - com sede 
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O coordenador da Rede Nacional de Traba-
lhadores (as) da Gerdau e diretor do Sindicato, 
Anderson Macedo Gauer e o coordenador do 
Conselho Mundial dos Trabalhadores na Ger-
dau e secretário geral da CNM/CUT, Loricardo 
de Oliveira, participaram do encontro da Rede 
Sindical Mundial de Trabalhadores na Gerdau.

 A atividade, promovida pela IndustriALL, 
aconteceu em Santo Domingo, na Repúbli-
ca Dominicana. Um dos principais problemas 
apontados pelos trabalhadores na Gerdau é a 
redução de empregos por meio da digitalização 
e retirada de direitos.

Rede Gerdau

Direção realiza planejamento 

Mais dinâminco e moderno. Com mais in-
formação, conteúdo e com recursos que faci-
litam o contato com trabalhador associado e 
a categoria. O site do Sindicato está de cara 
nova.

Na nova página, há mais destaque para as 
notícias e vídeos. O acesso à Marreta tam-
bém ficou mais fácil, o mesmo vale para os 
links de site de entidades parceiras. No menu 
inicial, todas as informações sobre o nosso 
Sindicato, com destaque para os convênios, 
separados por áreas. 

O secretário de comunicação do Sindica-
to, Anderson Macedo Gauer conta que o novo 
site estava sendo trabalhado há mais de um 
mês. “O site está mais bonito visualmente e 
muito mais funcional. Essa é apenas uma das 
mudanças que vamos fazer na comunicação 
com a nossa categoria”, garante ele.

De acordo com o diretor, o objetivo é se 
tornar referência em informação. “É um es-

paço de divulgações de 
notícias importante para 
toda a classe trabalhado-
ra e não só para a catego-
ria metalúrgica. Também 
procuramos incluir servi-
ços que abrangem o maior 
número de pessoas possí-
vel como o link para va-
gas de emprego do SINE 
da região e o link para o Hemocentro 
do Estado, para incentivar as pessoas 
a doarem sangue”, conta.

WhatsApp - uma das grandes no-
vidades é que agora você pode en-
trar em contato com o STIMMESL 
pelo whatsApp, seja atráves do celu-
lar pelo número (51) 99501.8195 ou 
pelo link disponibilizado no site. “É 
uma maneira de estarmos mais próximo dos 
trabalhadores”, acredita o dirigente.

A única coisa que não mudou é o endereço 
do site. Acessem: www.metalsaoleo.org.br
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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, Cam-

pina - Fone: (51) 3566-3648
Clínica Oftalmológica Optovisão: R. 1º de Março, 

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.

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.

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

áreas,  para melhorar o atendimento 
oferecido ao nossos sócios. 

Novos convênios e parcerias

ATENDIMENTO DIÁRIO NO SINDICATO: 
TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO (INSS): 

SEGUNDA 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

ASSESSORIA JURÍDICA

Pensando em alugar brinquedos? Para 
sócio(a) do Sindicato é mais fácil. 

A parceria com a Roti Brinquedos garante 
desconto de 5% a 10%, conforme o número e 
o modelo dos brinquedos. Informa-se sobre 
as diversas opções e divirta-se!

A mais 
nova parceria 
do Sindicato é 
com o labora-
tório Marques 
de Almeida, que tem unidades em diversas cida-
des. Em São Leopoldo, o laboratório fica na Rua 
João Alberto, 313, os descontos para sócios(as) 
vão de 5% a 10% conforme o exame. 

Mais informações no site: www.marquesdal-
meida.com.br ou pelo telefone (51) 3579-4600.

Na Docctor Med, sócio do Sindicato paga 
R$ 65,00 por consulta e tem desconto de 5% 
nos exames laboratoriais. 

Metalúrgicos elegem diretoria para a 
FTM-RS,  chapa única fez 96,8% dos votos

A nova direção da Federa-
ção dos Metalúrgicos do Rio 
Grande do Sul da CUT-RS, 
para o triênio 2018 – 2021, 
foi eleita na quinta-feira (14), 
com 96,8% dos votos. A elei-
ção foi realizada na sede do 
Sindipolo.

O presidente eleito, meta-
lúrgico do Sindicato de Porto 
Alegre, Lírio Segalla Martins 
Rosa afirmou estar honrado. 
“Assumir a Federação é uma 
tarefa muito importante e da-
remos continuidade as ações 
dessa direção”, disse.

“Eu tenho muito orgulho 
de ser metalúrgico, somos o 
pilar de sustentação da CUT. 
Estamos num período crucial, 
precisamos nos reafirmar na 
sociedade, um dos nossos de-
safios é eleger uma bancada 
identificada com a pauta tra-
balhista”, concluiu.

Para Jairo Carneiro, que 
deixa a presidência da FTM/
RS, a sensação é de dever 
cumprido. 

“A gente sai de uma tare-
fa para iniciar outras. E sai 
muito tranquilo, pois sei que 

a Federação ficará em muito 
boas mãos. Essa renovação, 
bastante qualificada, me deixa 
muito feliz”.

Cada sindicato filiado à 
FTM/RS teve direito a um 
determinado número de dele-
gados (as) conforme estatuto, 
considerando o tamanho da 
base da entidade. 

Foram 125 votos, 121 mani-
festaram apoio à chapa, houve 
2 votos brancos e 2 nulos.

A posse da nova direção é 
16 de julho.

Juntos somos fortes!


