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-  Com muita luta, 
fechamos a Convenção

Temporada 2018/2019 das piscinas 
começa dia 8 de dezembro

 No domingo, dia 9 de dezembro, será rea-
lizado o torneio futebol sete.

As inscrições vão até o dia 26 de novem-
bro (segunda-feira). Cada equipe deve doar 
12 litros de leite, que serão destinados a ins-
tituições de caridade da região. 

No dia 29 de novembro (sexta-feira), acon-
tece a reunião com um representante de cada 
equipe.

Torneio de futsete será 
no dia 9 de dezembro

Sábado, dia 8 de dezembro, a partir das 
10h, o Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Leopoldo e região abrirá a tempo-

rada das piscinas 2018/2019. 
O Sindicato oferece aos associados e depen-

dentes toda estrutura para curtir o verão: quatro 
piscinas, duas infantis e duas para adultos, ves-
tiários, cadeiras e mesa de praia e espaço para 
refeição.

Taxas: o valor da taxa da temporada 2018/2019 
será de R$ 150,00 aos associados e associadas 
que fizeram a oposição ao Desconto Assistencial. 
Os trabalhadores associados que efetivaram o 
desconto assistencial 2018, comprovado no con-
tracheque não será cobrada a taxa da temporada.

A entrada na área das piscinas terá um valor de 
R$ 15,00 por pessoas para os trabalhadores que 
não são sócios do STIMMMESL. Já os acompa-
nhantes de sócios, pagam R$ 10,00.

Os aposentados que não estiverem na ativa, pagarão uma taxa de 
R$ 60,00, pela temporada.

Funcionamento: os horários de funcionamento são de segunda-
feira a domingo. Durante o horário de verão, das 10h às 20h, após até 
às 19h.

Traga sua família e aproveite!

Informamos que a 
partir do dia 1º de 
dezembro, a área 

de lazer será restrita 
aos trabalhadores (as) sócios 

(as)  do Sindicato.
Não sócios terão acesso apenas acompa-
nhados de associados e mediante paga-
mento de taxa de  R$ 5,00 por pessoa. 

Crianças até 10 anos não pagam. 
O estacionamento também terá 

um custo de R$ 5,00 para não sócios. 
Associados ficam isentos.

IMPORTANTE
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Os trabalhadores e trabalhadoras com salá-
rios equivalentes até duas vezes e meia o piso 
da categoria devem ficar atentos ao prazo de re-
querer o auxílio estudante, e encaminhar a soli-
citação até o dia 30 de novembro junto ao setor 
de Recursos Humanos da empresa.

É nesta data em que esgota o prazo de reque-
rimento. A empresa terá até o 5º dia útil do mês 
de dezembro deste ano para pagar a 1º parcela 
que corresponde à metade do piso da categoria. 

O auxílio estudante é um direito seu e está 
consagrado em nossa Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT). É um incentivo indireto, valor 
que reembolsa parte dos custos que você tem 
com educação, a qual é cobrada e exigida pelas 
empresas na hora da seleção dos trabalhadores 
para ter uma vaga de emprego.

Auxílio estudanteAgradecemos aos trabalhadores e trabalhadoras da
nossa base por todo o respaldo durante toda a campanha 
salarial e pela intensa mobilização nas portas de fábricas. 

E agradecemos especialmente todos os sócios e sócias 
que não fizeram oposição ao desconto, pois estes tem 

consciência de classe e compreensão de que constróem 
a nossa entidade. O Sindicato é cada um de nós, e a 
nossa luta seria enfraquecida sem o apoio de vocês! 

JUNTOS SOMOS FORTES!

O Sindicato enfrentou a pior campanha sa-
larial de sua história. Enquanto o restante da 
base dos metalúrgicos do Estado já estavam 
com suas campanhas definidas, a região do 
Vale dos Sinos negociava com um dos mais 
intransigentes sindicatos patronais do Brasil.

Com o respaldo da Reforma Trabalhista, 
que passou a vigorar no dia 11 de novembro 
do ano passado, os patrões queriam alterar 11 

cláusulas das nossa Convenção, retirando di-
reitos históricos conquistado com muita luta, 
como quinquênio, revista pessoal feita por 
qualquer pessoa, trabalho aos sábados, entre 
outros.

Um dos maiores entraves se deu sobre ban-
co de horas individual, que já é previsto em 
lei após a Reforma Trabalhista. Por isso, o 
Sindicato conseguiu manter o banco coletivo 

e nos casos que forem individuais, não pode 
passar de 25 horas mensais.

Sem a mobilização e compreensão da ca-
tegoria, teríamos saído derrotados desta des-
gastante campanha. Conseguimos reverter 
cláusulas históricas e arrancamos o melhor 
índice de reajuste do Rio Grande do Sul, o 
4%, que será retroativo à data-base, julho.

JUNTOS SOMOS FORTES! 

Após patronal não respeitar acordo, metalúrgicos de 
São Leopoldo e Região conquistam maior reajuste do RS e 

direitos históricos, como o quinquênio, são mantidos   

Se você estuda e ainda não 
encaminhou fique ligado para não 

perder o prazo e buscar o seu direito

Com muita luta, fechamos a Convenção 
Na noite de quarta-feira, 3 de 

outubro, o Sindicato dos Me-
talúrgicos de São Leopoldo e Região 
(STIMMMESL) realizou uma nova as-
sembleia com a categoria, encerrando a 
campanha salarial deste ano. Foi aprova-
do o reajuste salarial de 4% (retroativo 
a julho) e manutenção das cláusulas so-
ciais na Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT).

Os diretores do STIMMMESL ex-
plicaram que a nova assembleia se deu 
pois a patronal não respeitou a proposta 
apresentada no dia 18. Na hora de assi-

nar a Convenção, a direção e o jurídico 
do Sindicato percebram que a patronal 
havia alterado o texto. Com essa sacana-
gem dos patrões, a CCT não foi assinada 
e a negociação foi reaberta.

 Eles também lembraram que a base 
de São Leopoldo e Região tem uma das 
piores patronal do país e que essa pos-
tura, de desrespeitar os trabalhadores e 
retirar direitos, não pode passar desper-
cebida. 

Pois é um aviso do que poderá vir ano 
que vem e com o respaldo da Reforma 
Trabalhista.

Agora é oficial. Os trabalhadores sócios 
Sindicato dos Metalúrgicos de São Leopol-
do e Região (STMMMESL) já podem contar 
com a Cooperativa do Sindicato. Os valores 

disponíveis vão de R$ 100,00 a R$ 3.000,00 e 
podem ser pagos em até 16 parcelas.

Uma das novidades é que o empréstimo 
será descontado direto na folha de pagamen-
to do trabalhador, mediante um acordo com 
a empresa. Os documentos necessários são: 
RG, CPF, comprovante de residência, CNH, 
certidão de casamento (caso seja casado), 
carteira de trabalho e contra cheque.

A cooperativa é uma parceria do Sindicato 
com Cooperativa de Crédito (Financiamentos, 
Investimentos e Empréstimos), PapelCredi.

Aproveite a cooperativa do Sindicato
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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.

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, 

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

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

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

berto, 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 Primei-

ro 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, 

Centro - Fone: (51) 3590-3528
Podóloga Lili Marlene Diedrich de Souza: Rua 

São Francisco, nº 643, Fone: (51) 3592-2081

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

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

Setembro, 523, Santa Catarina - Fone: (51) 3034-
2540

Central de Jóias: Rua Nossa Senhora da Con-
ceição, 128/03, Centro - Fone: (51) 3474-4827

Roti Brinquedos: Loteamento Bela Vsita - Fone: 
(51) 98318.1097

Visual Tintas: Rua Nossa Senhora da Concei-
ção, 1236, Centro - Fone: (51) 3034.3060

Vida e Saúde: Rua Manoel Serafim, 459 - Fone: 
(51) 3474-8383

Convênios para 
os associados

O Sindicato oferece para associados e 
dependentes uma rede de convênios mé-
dicos e odontológicos com profissionais 
especializados, com clínicas e outras ins-
tituições. 

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

O Sindicato está sempre 
buscando parcerias e convênios, 

nas mais diversas áreas,  para 
melhorar o atendimento 

oferecido ao nossos sócios. 

DENÚNCIA

Refeitório: novamente a 
Gerdau não está nem aí para 
quem gera a riqueza da empre-
sa. Os trabalhadores e trabalha-
doras não aguentam mais tanto 
desleixo por parte da empresa, 
só sabem colocar câmeras para 
vigiar os companheiros e a 

qualidade da comida Gerdau? 
Os trabalhadores precisam ser 
tratados como seres humanos 
e não como animais, o que es-
tão nos servindo no horário da 
noite e final de semana parece 
lavagem para porco. 

Muito disso se deve ao fato 

da empresa ter reduzido o nú-
mero dos trabalhadores res-
ponsáveis pela comida, sobre-
carregando esses profissionais 
e prejudicando a todos.

E depois, a Gerdau diz é 
uma das melhores empresa 
para se trabalhar.

GERDAU

Em pleno século XXI ain-
da tem empresas que se acham 
donos dos trabalhadores (as). 
Na Delga, um trabalhador com 
pleno direito de se proteger dos 
riscos de acidente de trabalho 
solicitou no almoxarifado da 

empresa uma touca de soldador, 
o motivo era porque uma linha 
de solda robotizada, que fica 
próximo ao seu posto de traba-
lho, estava soltando faíscas da 
solda em sua direção. Mesmo 
com as solicitações dos cipeiros 
da área, a empresa decidiu en-
contrar outra forma de solucio-
nar o problema.

Sem nem pensar demitiu o 
trabalhador que estava sendo 
prejudicado, isso é uma falta de 

caráter da chefia que só pensa 
em produzir e nunca pensa nos 
trabalhadores. É um absurdo 
que na atualidade ainda exista 
chefia que age como capitão do 
mato e acha que peão é escravo 
e não pode falar nada.

O Sindicato já avisou a em-
presa que isso não vai ficar des-
se jeito. Chega de fazer o peão 
de palhaço! Chega de humilha-
ções aos trabalhadores! Chega 
de escravidão! 

DELGA

Faça a sua denúncia, de forma 
anônima, no site do Sindicato.
Diga não ao assédio moral e 

aos abusos dos patrões!

Centrais vão intensificar luta contra 
reforma da Previdência de Bolsonaro

Em nota, sete centrais sindicais reafirmam a luta em defesa dos direitos da 
classe trabalhadora e assumem o compromisso de criar uma campanha 

nacional contra o fim da aposentadoria dos brasileiros
Reunidas dia 1º de novembro, na sede do 

DIEESE, em São Paulo, as Centrais Sindicais 
CSB, CSP/Conlutas, CTB, CUT, Força Sindi-
cal, Intersindical e Nova Central decidiram:  

- Intensificar a luta contra a proposta da re-
forma da Previdência Social, divulgada recen-
temente pelos meios de comunicação; 

- Organizar o movimento sindical e os seg-
mentos sociais para esclarecer e alertar a so-
ciedade sobre a proposta de fim da aposenta-
doria; 

- Realizar um seminário, em 12 de novem-
bro, para iniciar a organização da campanha 
nacional sobre a Previdência que queremos; 

- Retomar a luta por uma Previdência Social 

pública, universal, que acabe com os privilé-
gios e amplie a proteção social e os direitos.

CENTRAL DOS SINDICATOS BRASILEI-
ROS (CSB)

CENTRAL SINDICAL E POPULAR (CSP-
Conlutas)

CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRA-
BALHADORAS DO BRASIL (CTB)

CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES 
(CUT)

FORÇA SINDICAL
INTERSINDICAL – CENTRAL DA CLASSE 

TRABALHADORA
 NOVA CENTRAL SINDICAL DOS TRABA-

LHADORES (NCST)
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Novidade: agora temos 
médica do trabalho 

para a nossa categoria
O Sindicato oferece, dentro da sua assi-

tência médica no setor da saúde, uma pro-
fissional de medicina do trabalho.

As consultas são por ordem de 
chegada, todas as quinta-feiras, 
das 14h às 17h. 

O valor de cada consulta é R$ 12,00 
para todos os trabalhadores, associados e 
dependentes. Porém, o sócio que precisar 
emitir a Comunicação de Acidente de Tra-
balho (CAT) não terá custo adicional.

Em 2018, o Sindicato dos Trabalhadores, Apo-
sentados, Pensionistas e Idosos do Rio Grande 
do Sul (SINTAPI/CUT-RS) completa 10 anos.  

Por isso, convida seus associados, familia-
res e amigos a comemorar essa década de atu-
ação do Sindicato, com um almoço-baile.

A comemoração será realizada no Salão de 
Festa do Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Leopoldo e Região, no dia 7 de dezembro, a 
partir das 12h

 Os convites já estão a venda na sala dos 
aposentados, o valor é de R$ 25,00.

Os horários de atendimento para Sócios  
do SINTAPI é das 9h às 12h e das 13h às 16h, 
de segunda a sexta-feira.

SINTAPI comemora 10 
anos, festeja com a gente

Você ajudou a construir 
essa história e a fortalecer 
o nosso Sindicato durante 
os últimos 10 anos. Venhar 
comemorar com a gente!

Colônia de Férias
O STIMMMESL tem uma parceria 

com o Sindicato dos Metalúrgicos de 
Porto Alegre, para o uso da Colônia 
de Férias, localizada em Cidreira, li-
toral norte gaúcho. 

Os valores para a tenporada 
2018/2019 já foram divulgados. 

Mais informações pelo telefone: 
(51) 3592.8169.

Informe-se e aproveite suas fé-
rias!

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 JURÍDICANovo convênio: 
Twenty English School

O trabalhador (a) 
associado (a) que de-
seja estudar inglês, 
agora terá uma ajuda 
do Sindicato. Pois 
fechamos um con-
vênio com a Twenty 
English School, que 
tem escolas em São Leopoldo e Novo Ham-
burgo.

O sócios e dependentes terão desconto de 
20% sobre o valor de tabela da parcela mensal, 
atuais R$ 398,00,(Trezentos e setenta e dois 
reais) e 20% de desconto sobre o valor de ta-
bela do material didático, atuais R$ 726,00. 


