
- JULHO / 2018 -
Metalúrgicos aprovam pauta da campanha salarial

Os metalúrgicos de São Leopoldo e região aprovaram por 
unanimidade a pauta de reivindicação da campanha salarial 
2018/2019 durante assembleia realizada na sede do Sindi-

cato. A categoria reivindica o índice do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) de 3,53% (que é a média dos últimos 12 meses), 
mais aumento real de 2,5%.  A data base da categoria é 1º de julho.

Os metalúrgicos reivindicam, também, vale alimentação de R$ 
250,00 por mês, ampliação da licença paternidade para 20 dias, a mu-
dança da data base para 1º de setembro e a manutenção das cláusulas 
da Convenção Coletiva de Trabalho.

O presidente do Sindicato, Valmir Lodi, coordenou a assembleia e 
afirmou que os trabalhadores precisarão estar ainda mais unidos e mo-
bilizados, pois desde novembro do ano passado, a Reforma Trabalhista 
está em vigor. “Os relatos de outros sindicatos, que já estão em campa-
nha, é que as empresas querem implantar as novas leis”.

Outro assunto debatido na assembleia foi a sustentação do sindicato 
como uma luta para além da campanha salarial. Valmir lembrou que 
um dos objetivos da Reforma é desmontar os sindicatos, com o fim 
do imposto sindical: “A CUT sempre foi contra esse imposto, mas de-
fendemos uma contribuição solidária da categoria e no final da nossa 
campanha faremos uma grande assembleia para definir o modelo de 
sindicato que queremos”.

Aqui, no Rio Grande do Sul, a FTM-RS firmou um Termo de Ajuste 
de Conduta (TAC) do Ministério Público do Trabalho (MPT) que per-
mite a contribuição de sócios e não sócios, aprovada em assembleia. 
O entendimento da justiça é que todos se beneficiam com a luta da 
entidade.

“Temos inúmeros direitos como adicional noturno, auxílio estu-
dante, quinquênio que não estão na lei, mas são garantidos pela nossa 
Convenção. Queremos que toda a nossa categoria se beneficie com um 
CCT forte, mas para fazermos a luta, é necessário o apoio de todos”, 
disse Valmir.

Os assessores jurídicos do STIMMMESL, Fábio Both e Paulo Lau-
xen, acompanharam a assembleia e esclareceram as dúvidas dos traba-
lhadores.

Outras bases - o Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas e Nova San-
ta Rita já fechou a campanha com 2,70% de reajuste, porcentagem que 
repõe as perdas inflacionárias do período entre maio/2017 e abril/2018, 
que é 1,69% segundo o acumulado do INPC.

Na última semana, as bases de Porto Alegre e Cachoeirinha também 
fecharam suas campanhas, ambas com o índice de 2,30%, composto de 
reajuste mais um abono nos meses de maio e junho.

Você sabia que a Convenção Coletiva de Trabalho poderá valer apenas para os metalúrgicos (as) sócios (as) do Sindicato?
Associe-se para não perder direitos garantidos pela CCT como piso salarial, horas extras, transporte, adiantamento salarial, 

plano de saúde e odontológico, auxílio-estudante, quinquênio, adicional noturno, entre tantos outros...
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Metalúrgicos definem estratégias para o Dia do Basta

O Sindicato dos Metalúrgicos de São Leopoldo e Região
participou da reunião de mobilização para os atos de 10 de agosto

A direção executiva da Confederação Nacio-
nal dos Metalúrgicos da CUT (CNM/CUT) e os 
presidentes de Federação e Sindicatos se reuni-
ram em São Bernardo do Campo (SP), no dia 
4 de julho, para traçar um plano para o Dia do 
Basta, dia nacional de mobilização em defesa da 
democracia e dos direitos trabalhistas, marcado 
para o dia 10 de agosto.  Participaram do encon-
tro 30 dirigentes metalúrgicos que representam 
sindicatos e federações da CUT em todo o país.

“É um dia de organizar as bases e de mobi-
lização contra a reforma trabalhista que mudou 
mais de cem regras da CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho). Os postos de trabalhos, con-
quistados durante os governos de Lula e Dilma, 
foram eliminados e precarizados. É um dia para 
mostrar que o trabalhador não vai aceitar esta 
agenda de retirada de direitos”, afirmou o presi-
dente da CNM/CUT, Paulo Cayres.

Ainda durante o encontro, o secretário geral 
da Confederação, Loricardo de Oliveira, apre-
sentou as propostas do Macrossetor da Indústria 
da CUT (MSI) para a política industrial brasi-

leira, que foram elaboradas duran-
te o Seminário da Indústria. “São 
proposições importantes para este 
momento em que os golpistas só 
pensam em retirar nossos direitos 
e destruir políticas de crescimento 
do ramo”, disse .

Para fazer a análise de conjun-
tura e discutir o programa de go-
verno de política dos trabalhadores 
para as eleições de outubro deste 
ano foram convidados o economis-
ta e presidente da Fundação Perseu 
Abramo, Marcio Pochmann, e a secretaria de 
Formação da CUT Nacional, Rosane Bertotti.

O Dia do Basta – 10 de Agosto foi definido no 
Fórum das Centrais e divulgado no lançamento 
oficial da Agenda Prioritária da Classe Trabalha-
dora, documento que lista 22 propostas para o 
desenvolvimento do Brasil, com foco na pauta 
da classe trabalhadora.

Criar políticas, programas e ações imediatas 
para enfrentar o desemprego e o subemprego 

crescentes, revogar a Emenda Constitucional 
95/2016, que congela os investimentos públicos 
por 20 anos, renovar a política de valorização do 
salário mínimo, revogar todos os aspectos nega-
tivos apontados pelos trabalhadores da Reforma 
Trabalhista e da Terceirização, que precarizam 
os contratos e condições de trabalho, assegurar 
o direito e o acesso ao Sistema Público de Segu-
ridade e Previdência Social são algumas das 22 
propostas para o desenvolvimento do Brasil.

10 de agosto: Dia Nacional do Basta 
Basta de desemprego, basta de saque as nossas riquezas, basta de reforma trabalhista, 

basta da PEC da Morte que destrói as políticas sociais de saúde e educação, 
basta de aumento no preço dos combustíveis, basta de rentismo, basta de desigualdades, 

basta de privatizações, basta de perseguição ao Lula!

Os trabalhadores (as) da Cooling and Free-
zing, de Sapucaia do Sul, pararam as atividades 
por dois dias devido a falta de pagamento. 

Esse é o segundo mês consecutivo que a em-
presa não paga o salário. Porém, no último mês, 
o salário foi depositado após um dia de parali-
sação. 

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Leopoldo e Região, Valmir Lodi, afirma 
que a Cooling and Freezing já tem um histórico 
de atrasar o pagamento. “Porém dessa vez, os 
trabalhadores estão decididos”, garantiu.

De acordo com o dirigente, a empresa não se 
manifestou oficialmente sobre o fato. O salário foi 
pago no final do segundo dia de atraso. 

“Seguimos firmes com os trabalhadores na porta 
da fábrica, dando todo o apoio necessário. Juntos 
somos fortes”, declarou Valmir.

Cerca de 100 pessoas trabalham na Cooling and 
Freezing.

O STIMMMESL espera que isso não se repita.

Greve de dois dias garante pagamento dos 
trabalhadores da Cooling and Freezing 

O Sindicato realizou uma assembleia com 
os trabalhadores da Rokeld, no complexo da 
GM, no dia 12 de julho. Segundo os relatos 
dos companheiros, a empresa está com diver-
sos problemas e o principal é que não cumpre 
as cláusulas da Convenção Coletiva de Traba-
lho (CCT). 

O Sindicato salienta que a CCT tem a for-
ça da lei e tem que ser cumprida por todas as 
empresas da nossa base. Ficaremos de olho, 
acompanhando a situação para tomar as medi-
das necessárias. 

Convenção Coletiva 
é para cumprir



No dia 16, o Sindicato realizou assembleia em 
todos os turnos da Delga, após a empresa apre-
sentar uma nova proposta para troca de dias, que 
foi reprovada por unanimidade. Os trabalhadores 
alegam que já fizeram muitas trocas.

No mês de junho, a Delga colocou metade 
da fábrica de férias coletivas mantendo um efe-
tivo suficiente para tocar alguns serviços na 
empresa. Com a greve dos caminhoneiros que 
ocorreu neste período a empresa se viu força-
da a dispensar os trabalhadores durante 4 dias 
querendo que esses dias fossem pagos sem data 
estipulada.

O Sindicato entrou em campo e com o apoio 
dos trabalhadores conseguiu reverter essa situa-
ção, como a greve não era culpa nem da empre-
sa e nem dos trabalhadores, o acordo foi firma-
do com os trabalhadores pagando dois dias e a 
empresa, abonando os outros dois.

Por isso, os trabalhadores não aceitaram a 
outra proposta. 

A MARRETA - 3

NOVIDADE

O Sindicato está criando o Departamento 
dos Aposentados. O objetivo é intensificar a 
relação com os metalúrgicos aposentados da 
nossa base, atráves de inúmeras atividades 
que serão realizadas. 

É importante que todos fiquem atentos e 
venham discutir com o Sindicato a realidade 
e futuro dos aposentados.  

JUNTOS SOMOS FORTES

Informamos para os nossos sócios que 
estamos em fase final para a implantação da 
nossa cooperativa. 

A parceria do Sindicato com a Cooperati-
va de Crédito (Financiamentos, Investimen-
tos e Empréstimos), PapelCredi, de Otacílio 
Costa, já está firmada.

Agora o Sindicato está tratando com as 
empresas, pois uma das novidades é que o 
empréstimo será descontado direto na folha 
de pagamento do trabalhador. Por isso, esta-
mos conversando com as fábricas da nossa 
base.

Em breve, os valores de emprestimos e 
as condições serão divulgadas.

Teremos uma cooperativa de verdade 
para o trabalhador!

Em novembro termina o prazo para as empresas implantarem o eSo-
cial, um projeto inte-
grante do Sistema de 
Escrituração Pública 
Digital (SPED), que 
pretende simplificar e 
unificar a entrega das 
obrigações trabalhis-
tas, previdenciárias e 
fiscais em todo país. 

O documento irá substituir gradativamente a RAIS, a DIRF, o CA-
GED e a SEFIP e outras obrigações que geram um trabalho hercúleo 
ao Departamento Pessoal, de RH e de Segurança no Trabalho de qual-
quer escritório ou empresa.

O eSocial foi instituído em 2014 com o intuito de consolidar os 
bancos de dados e processos do Ministério do Trabalho e Emprego, 
da Seguridade Social, da Caixa Econômica Federal e da Receita Fe-
deral.

O Sindicato irá fiscalizar as empresas da nossa base e também irá 
se adaptar ao novo sistema.

Empresas tem até novembro para se implantar o eSocial

Trabalhadores da Delga não aceitam nova 
proposta de troca de dias

Pelo menos seis pessoas 
morreram após um vazamen-
to de gás venenoso na Gerdau 
Steel India Limited em Tade-
patri, distrito de Anantapur, 
em Andhra Pradesh, no dia 12 
de julho. A causa do vazamen-
to ainda não é conhecida, de 
acordo com um relatório da 
ANI.Os mortos foram iden-
tificados como: B Ranganath 
(21), Manoj Kumar K (24), U 
Gangadhar (37), SA Wasim 
Basha (39), K. Shiva Maddi-
leti aka Lingaiah (26) e Guru-
vaiah (40).

O coordenador da Rede Na-
cional de Trabalhadores (as) 
da Gerdau e diretor do Sindi-
cato, Anderson Macedo Gauer 
manifesta o seu pesar pelas 
vítimas e chama atenção para 
o descaso da empresa.

“Infelizmente, óbitos são 
recorrentes na Gerdau e acon-
tecem em todas as plantas da 
empresa. Ano passado, aqui 
no Brasil, foram 11 trabalha-
dores mortos enquanto exer-
ciam suas funções dentro da 
fábrica. Isso sem 
contar os que fi-
cam mutilados”. 

Segundo ele,  
a falta de segu-
rança para os 
metalúrgicos da 
empresa sempre 
é pauta da Rede 
de Trabalhado-
res da Gerdau. 
“Essa política da 
empresa precisa 
mudar, é a vida 
das pessoas que 
eles colocam em 

risco. A Gerdau é uma das em-
presas que mais mata no mun-
do”.

A Gerdau é empresa líder 
em aços nos EUA e é uma das 
maiores fornecedoras de aços 
especiais do mundo. 

Seis trabalhadores da Gerdau Steel morrem após vaza-
mento de gás na fábrica de Andhra Pradesh, na Índia

Atenção trabalhadores (as), em breve haverá mudanças 
nas dependências da nossa sede para os sócios e não sócios.

Vem aí o
Departamento dos 

Aposentados
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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, 

740, Centro - Fone: (51) 3554.1000
Docctor Med: R. João Neves da Fontoura, Centro 

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

ceição, 946, Centro - Fone: (51) 3592-5066
Labotatório Marques d’Almeira: Rua João Alber-

to, 313 - Fone: (51) 3579-4600
Fisioterapia Namastê: R. Bento Gonçalves, 970/

sala 1, Centro - Fone (51) 98604.9992/98215.7092
Dentista Oscar A. Rodriguez Añes: Rua Primeiro 

de Março, 133/603 - Fone: (51) 3037.6695
Academia Titan:  Rua Presidente João Goulart, 

106, Morro do Espelho - Fone: (51) 3572.1708
Ideal Auto Serviços: R. São Domingo, 1518, Cen-

tro - 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
Roti Brinquedos: Loteamento Bela Vsita - Fone: 

(51) 98318.1097
Visual Tintas: Rua Nossa Senhora da Con-

ceição, 1236, Centro - Fone: (51) 3034.3060
Vida e Saúde: Rua Manoel Serafim, 459 - 

Fone: (51) 3474-8383

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. 

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

Atenção trabalhadores (as) associados (as), informamos 
que desde o dia 1° de julho, o setor da saúde do Sindicato já 
implantou as medidas anunciadas desde maio.

Para consulta com o médico, são disponibilizadas 12 fichas 
e será cobrado uma taxa de R$ 12,00. E o atedimento agora 
é das 9h às 11h30. Além disso, o sócio (a) tem direito a uma 
reconsulta em 15 dias.

Já para a dentista, são disponibilizadas 10 fichas e também 
será cobrado taxa de R$ 12,00. Atendimento é das 7h30h às 
10h20.

Fiquem atentos as mudanças no setor da saúde

Nova direção da FTM-RS é empossada
Os dirigentes do STIMMMESL Ailson Nascimento e 
Quintino Severo, compõem a direção da Federação

Mais de cem pessoas prestigiaram a posse 
da nova diretoria da Federação dos Metalúr-
gicos do Rio Grande do Sul, na quinta-feira 
(19). A solenidade marcada por homenagens 
e manifestações em defesa da classe trabalha-
dora foi realizada no salão de festas do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de São Leopoldo e 
Região, seguida de um coquetel com produ-
tos dos pequenos agricultores.

O novo presidente será Lírio Segalla Mar-
tins Rosa, garantiu estar honrado pela tarefa 
que está assumindo e destacou a importância 
do trabalho coletivo. “É uma entidade que tra-
balha em prol da unidade e construiu isso com 
muita seriedade. A nossa Federação é referên-
cia em todo o país pelo trabalho que faz”. 

Para ele, a categoria metalúrgica é estrutu-
ral para o desenvolvimento do Brasil como na-
ção. “Somos o pilar da CUT, estamos na linha 

de frente de diversas lutas e não é a toa que 
construímos a maior liderança desse país, que 
é o nosso presidente Lula”, declarou Lírio. 

Como desafios para o período, ele salien-
tou que a principal tarefa é o enfrentamento 
à Reforma Trabalhista, o fortalecimento das 
Convenções Coletivas de Trabalho e articula-
ção com os demais sindicatos e movimentos 
sociais para enfrentar a luta de classe. 

Deixando a presidência da Federação, Jairo 
Carneiro resgatou um pouco de sua história de 
mais de 40 anos de militância, referência para 
muitos dirigentes sindicatos, e se definiu como 
um privilegiado. “Saio da Federação muito 
feliz porque sei do trabalho que construímos 
ao longo dos anos e principalmente, conheço 
quem vai continuar à frente desse trabalho. Sei 
da qualificação dos nossos dirigentes”, disse.

A direção foi eleita para o triênio 2018-
2021.


