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Recesso de final de ano
Informamos que o recesso de final de ano inicia 

no dia 21 de dezembro, sexta-feira.

O atendimento retorna normalmente 
no dia 2 de janeiro, quarta-feira.

O Sindicato deseja a todos os
trabalhadores e trabalhadoras da 

nossa base um Feliz Natal e próspero 
Ano Novo!

Que o símbolo do Natal renove a nossa 
fé e esperança na construção de uma 

sociedade justa e igualitária! 
Que em 2019 possamos seguir juntos 
na defesa da democracia e dos nossos 

direitos. Juntos somos fortes!

BOAS FESTAS!
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Faça a sua denúncia, de forma anônima, 
no site do Sindicato.

Diga não ao assédio moral e aos abusos dos patrões!

Atenção trabalhadores (as), o reces-
so da Cooperativa do Sindicato inicia 
no dia 11 de dezembro. O atendimento 
normal retorna no dia 2 de janeiro.

Até o dia 21, quando inicia o reces-
so do Sindicato, a Cooperativa não es-
tará funcionando. 

Pagamento do 13º salário aos metalúrgicos 
injetará 304,812 milhões na economia gaúcha
Até o final de dezembro, o pagamento do 

13º salário aos 92.2961 metalúrgicos da CUT-
RS injetará R$ 304,812 milhões na economia 
gaúcha, o que corresponde a 49,5% do total 
pago à categoria do Estado e 4,4% do Brasil. 
Os dados estão no Boletim Especial sobre o 
13º salário, elaborado pela subseção do Depar-
tamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese) da Federação dos 
Trabalhadores Metalúrgicos do RS (FTM-RS), 
divulgado no final de novembro.

Dentre os municípios gaúchos, Caxias do 
Sul receberá o maior montante, concentrando 
24,9% do total dos recursos, o que representa 
R$153,058 milhões. Seguido de Gravataí, com 
8,8%, correspondente a R$ 54,16 milhões, Por-

to Alegre, 7,6% ou R$ 46,5 milhões e São Leo-
poldo, 6% equivalente a R$ 37,04 milhões.

Para a região Sul estima-se que deverá ser 
pago 23,2% dos recursos destinados ao 13° 
metalúrgico. Em comparação com 2017, hou-
ve uma queda de 8,5% no montante pago aos 
trabalhadores metalúrgicos cutistas, acompa-
nhando a diminuição de 13.084 postos de tra-
balho.

O estudo levou em conta dados da Relação 
Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Ca-
dastro Geral de Empregados e Desempregados 
(CAGED), ambos do Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), portanto são considerados 
apenas os metalúrgicos do mercado formal de 
trabalho.

O STIMMMESL alerta que as empresas não 
podem atrasar o pagamento do 13º salário! 

Caso isso ocorra, procure o Sindicato, denuncie!

A equipe da Stihl Ferramentas Motorizadas foi a 
grande campeã do Torneio de abertura das piscinas 
2018/2019 do STIMMMESL. Em 2° lugar, ficou a 
Controil  e na 3a posição, a equipe da Gedore. 

A Stihl levou ainda o troféu de goleador e de go-
leiro menos vazado. Já a Gedore garantiu o troféu 
Disciplina.

O Sindicato agradece a todas as equipes pelo 
grande espetáculo realizado no domingo (9).

Stihl vence o torneio de 
futsete do Sindicato

Está aberta a temporada das piscinas. Aproveite!
A temporada das piscinas 2018/2019 iniciou no sábado (8). Venha aproveitar com a gente!
Funcionamento: os horários de funcionamento são de segunda-feira a domingo. Durante o horário 

de verão, das 10h às 20h, após até às 19h.
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 contrache-
que não será cobrada a taxa da temporada.

A entrada na área das piscinas terá um va-
lor de R$ 15,00 por pessoas para os trabalha-
dores que não são sócios do STIMMMESL. 
Já os acompanhantes de sócios, pagam R$ 
10,00. Os aposentados que não estiverem na 
ativa, pagarão uma taxa de R$ 60,00, pela 
temporada.

IMPORTANTE

Recesso da 
cooperativa

Agora, o Sindicato tem uma 
ótima opção para o seu almoço. 

Venha conhecer!

NOVIDADE
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JURÍDICO INFORMA

Destacamos que o Jurídico do Sindicato 
conta com equipe especializada em 

DIREITO DO TRABALHO e PREVIDEN-
CIÁRIO, comprometida com o trabalhador 

também nas questões relacionadas com 
o INSS (encaminhamento de aposentado-

rias comum e especial, aposentadoria 
por idade, revisões de aposentadorias e 

benefícios, pensões, auxílio doença, 
auxilio doença acidentário, auxílio 

acidente ...) no INSS e  judicial.
Realiza esclarecimentos,  contagem de 

tempo de serviço,  análise dos documentos 
para aposentadoria comum,  especial,  

ou com reconhecimento de tempo rural e 
pedidos no INSS.

Procure seus direitos, com quem está com-
prometido com os direitos do trabalhador!

Mais um ano que se encerra e o Jurídico, 
juntamente com o Sindicato, agradece o apoio 
da categoria nas muitas lutas travadas ao lon-
go de 2018, buscando direitos que foram le-
sados.  Juntos alcançamos muitos resultados 
positivos, vitórias, conquistas em demandas 
judiciais movidas pelo Sindicato em favor da 
categoria!

- O Sindicato permanece atuado firmemen-
te na fiscalização contra as empresas que não 
estão depositando corretamente o FGTS de 
seus trabalhadores, onde obtivemos diversas 
vitórias em processos judiciais, os quais estão 
aguardando audiências, recursos interpostos 
pela empresa ou cálculos. Destacamos a im-
portância de que o trabalhador procure o Sindi-

cato e seus diretores denunciando o atraso nos 
depósitos de FGTS e INSS por parte da empre-
sa contratante, pois somente assim a entida-
de junto com o departamento Jurídico poderá 
ingressar com ação judicial representando os 
trabalhadores. Salientamos que a ação é inter-
posta pelo Sindicato que atua como substituto 
processual, buscando os direitos dos depósitos 
de FGTS e repasse do INSS para todos os tra-
balhadores ativos na empresa inadimplente.

- Com a crise instaurada em todo o país, 
os reflexos atingiram o setor da metalurgia e 
diversas empresas estão reduzindo o quadro 
de trabalhadores, sendo que o Sindicato jun-
tamente com o Jurídico estão vigilantes nestas 
questões, ingressando com ações judiciais, me-
didas cautelares para assegurar que os traba-
lhadores recebam suas verbas rescisórias. Por 
isso, temos que estar atentos, qualquer sinal de 
riscos de fechamento da empresa ou diminui-
ção do quadro pessoal, o Sindicato deverá ser 
acionado para intervir judicialmente.

- O departamento Jurídico do Sindicato se-
gue atuante, sendo que vem obtendo bons re-

sultados nas demandas coletivas, como a re-
cente decisão do TRT ação judicial contra a 
empresa Freios Controil. O Tribunal confir-
mou a sentença de primeiro grau para que a 
empresa pague horas extras, correspondentes 
aos intervalos para lanche de 7 minutos pela 
manhã e de 7 minutos pela tarde, quando não 
concedidos, exclusivamente aos substituídos 
processuais que eram empregados antes de ju-
lho de 2012, decisão que ainda cabe recurso.

- Muitos trabalhadores obtiveram êxito tam-
bém  nas demandas contra o INSS, na medida 
em tiveram reconhecidos períodos especiais e  
concedida/implantada: aposentadorias espe-
ciais, aposentadorias com conversão de tempo 
especial,  auxílio acidente, revisões de bene-
fícios...

Enfim, foram muitas movimentações e lutas 
feitas pelo Sindicato juntamente com o Jurídi-
co, demonstrando que estamos unidos com os 
trabalhadores na defesa pelos seus direitos, tan-
to nos processos coletivos quanto individuais, 
os quais também tiveram várias vitórias, envol-
vendo diversos pedidos ao longo deste ano.

Os plantões no Sindicato encerram no dia 14 de dezembro e recomeçarão a partir de 
14 de janeiro, sendo que os plantões do previdenciário/aposentadoria de quinta-feira a tarde, 

iniciarão no dia 17 de janeiro. 
Informamos ainda que na sede do escritório (Rua 1º de Março, nº 113, sala 101 - Térreo, 

Edifício Integral, Centro de São Leopoldo), estaremos atendendo em regime de plantão, para 
casos urgentes, com hora marcada, a partir do dia 7 de janeiro.

Os atendimentos diários voltam a partir do dia 21 de janeiro, segunda-feira.
Em caso de dúvidas, favor entrar em contato diretamente com o escritório pelos telefones: 

(51) 3589-5507, (51) 3591-4640 ou (51) 98037-1801.

Desejamos a toda a categoria que 2019 
seja um ano ainda melhor, com mais união, 
lutas e defesa pelos direitos dos trabalhado-

res, pois unidos,  podemos ter resultados 
positivos e preservar direitos como os que 

já obtivemos vitórias no passado!

A equipe do escritório YOUNG, DIAS, 
LAUXEN & LIMA ADVOGADOS ASSOCIA-

DOS deseja a toda categoria um Feliz 
Natal e um Ano Novo repleto de saúde, 

alegrias, sucesso e que nos próximos 
anos, estejamos ainda mais unidos nas 
lutas pelos direitos dos trabalhadores!

Em 2018, o jurídico do Sindicato atuou 
fortemente na defesa do trabalhador

Fiquem atentos ao recesso do setor jurídico
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Tradicional Curso do Sindicato, de Eletrici-
dade e Eletrônica, abre inscrições no dia 7 de 
janeiro na sede do Sindicato. O prazo encerra 
dia 8 de março.

O valor da inscrição é de R$ 49,00, as apos-
tilas já estão incluídas no valor. A mensalidade 
de cada curso é 8 x R$95,00 para não-sócio e 8 
x R$70,00 para sócio.

São 8 meses de aulas teóricas e práticas, 
com início em março. 

Será entregue Certificado de Capacitação 
no final do curso.

Mais informação à disposição no Sindicato 
o boletim informativo ou pelo e-mail elektron.
nh@terra.com.br.

Fone/whatsapp: (51)  99758.9325
Visite o site: www.cursoeletricidade.com.br

No mês de novembro, a Academia Titan completou quatro 
anos de atividade em parceria com o Sindicato, que deu muito 
certo. São quatro anos influenciando positivamente na saúde 
e qualidade de vida de muitos associados e seus dependentes 
que aproveitam a estrutura e orientação profissional com um 
excelente desconto e valor acessível. 

Caso de uma trabalhadora da Taurus, que iniciou por indica-
ção médica, pois sentia dores relacionadas à lesão por esforço 
repetitivo. Além de melhorar das dores, diminuiu seu percen-
tual de gordura, melhorando a auto-estima e ainda levou toda 
a família (esposo e filhos).

Muitos trabalhadores associados já tiveram resultados fa-
voráveis nestes 4 anos. Venha conhecer a academia e aprovei-
tar os benefícios da atividade física!

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

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
Gaúcha Cativa artigos campeiros: (51) 

99776.0553 ou e-mail gauchacativa@gmail.com

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 médicos 
e odontológicos com profissionais especiali-
zados, com clínicas e outras instituições. 

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. 

Academia Titan completa quatro anos levando 
saúde e bem estar para os trabalhadores

A academia está localizada ao lado do ginásio Bigornão

Inscrições para o curso 
de Eletricidade e Eletrônica 

iniciam em janeiro

Nossos sócios tem 15% de 
desconto na Rede ULBRA

STIMMMESL é uma das entidades con-
templadas no convênio. 

Tendo em vista a crescente busca de pro-
fissionais cada vez mais qualificados para o 
mercado de trabalho, a Federação dos Meta-
lúrgicos do RS e a Universidade Luterana do 
Brasil (Ulbra) firmaram uma parceria que ga-
rante 15% de desconto nas mensalidades na 
Rede de Escolas e nos cursos de graduação 
nas modalidades presencial e de educação à 
distância, em todas as unidades e polos EAD 
do RS. 

Aproveite!


