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Metalúrgicos iniciam campanha salarial
O ponta pé inicial da campanha salarial 2019/2020 dos metalúrgicos 

de São Leopoldo e região foi dado na noite de quinta-feira (30), quan-
do a categoria aprovou a pauta de reivindicação da campanha salarial 
2018/2019 durante assembleia realizada na sede do Sindicato.

A reivindicação de reajuste 
será o índice do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor (INPC), 
que é a média dos últimos 12 me-
ses. Além de um aumento real 
não inferior a 2,5%. A data base 
da categoria é 1º de julho.

Coordenando a assembleia, o 
presidente do Sindicato, Valmir 
Lodi, afirmou que a campanha sa-
larial é um importante momento 

para a categoria, por isso é fundamental o apoio de todos.
“Com a mobilização e respaldo dos metalúrgicos de nossa base, con-

seguiremos garantir um reajuste digno e cláusulas sociais importantes, 
que garantem direitos básicos”, disse ele.

Valmir lembrou ainda que o 
objetivo é manter as cláusulas 
sociais que já estão na Conven-
ção Coletiva de Trabalho, como 
auxílio estudante, quinquênio, 
estabilidade ao aposentando, en-
tre outros.

Os assessores jurídicos do 
STIMMMESL acompanharam a 
assembleia e esclareceram as dú-
vidas dos trabalhadores.

A greve geral no Rio Grande do Sul 
que aconteceu sexta-feira (14) con-
tou com milhares de trabalhado-

res, trabalhadoras e estudantes, protestando 
em frente às garagens de ônibus e nas rodo-
vias, desde a madrugada, contra a reforma 
da Previdência, por empregos e em defesa 
da educação.

Os metalúrgicos de São Leopoldo e Região 
participaram do piquetes em frente a garagem 
da empresas Sinoscap. Após a BR 116 foi blo-
queada, na altura do Marco Zero, onde os tra-
balhadores enfrentaram toda a truculência e 
desrespeito da Brigada Militar que atirou bom-
bas de efeito moral na manifestação que reunia 

trabalhadores. Por 
volta do meio dia, 
foi realizada uma ca-
minhada pelas ruas 
do centro da cidade 
para dialogar com a 
população sobre os 
prejuízos que a re-
forma da Previdên-
cia traz para a classe 
trabalhadora.

O ato na Esquina 
Democrática, na ca-
pital gaúcha, reuniu 
em torno de 50 mil 

pessoas no final da tarde. Houveram ati-
vidades em mais de 100 cidades do in-
terior do Rio Grande do Sul. No país, 
cerca de 45 milhões de trabalhadores 
foram envolvidos na greve geral, segun-
do balanço divulgado pelas centrais sin-
dicais, tornando essa sexta mais um dia 
histórico na luta por direitos.

“Esta greve foi exitosa, apesar das 
práticas antissindicais de patrões e Tri-
bunais, mesmo com a repressão policial 
em vários estados. Foi maior do que a 

greve construída em 2017 contra a reforma de 
Michel Temer. Não mexam nas nossas aposen-
tadorias e em nossos direitos. Não duvidem do 
poder de mobilização dos sindicatos do Bra-
sil”, disse o presidente da CUT Nacional, Vag-
ner Freitas.

O Sindicato dos Metalúrgicos de São Le-
opoldo e Região agradecem a todos que par-
ticiparam da greve mostrando que tem cons-
ciência de classe e repudia toda e qualquer 
conduta autoridade e arbitrária, que fere a 
democracia, contra os trabalhadores.

#JUNTOSSOMOSFORTES

Greve mobilizou trabalhadores contra o fim da aposentadoria
Metalúrgicos  enfrentaram forte repressão da polícia em São Leopoldo, que atacou a
manifestação pacífica (inclusive com inúmeras crianças) com bombas de efeito moral
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ATENDIMENTO NO SINDICATO:  
TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO (INSS):  
SEGUNDA a SEXTA-FEIRA, das 9h às 12h. 
Plantão trabalhista: terças, das 17h às 18h. 

Plantão previdenciário: quintas, 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
Segunda a sexta-feira - das 8h30 às 12hs e 

das 13h30 às 18h30

JURÍDICO INFORMA

O departamento jurídico realiza cálculo  do tempo de serviço, 
analisa documentos referentes a tempo especial e rural, encaminha 

aposentadorias e revisões no INSS, além de processos judiciais 
de concessão de benefícios tais como: de restabelecimento de 

auxílio doença, concessão de aposentadorias, pensão por morte, 
auxílio acidente em decorrência de redução da capacidade 
laborativa, transformações de benefício de auxílio doença 

em acidente de  trabalho e revisões em geral...       

Nossos telefones e whatsapp 
para atendimento direto e 
esclarecimento de dúvidas: 

(51) 98422-8006, (51) 98037-
1801, (51) 3589-5507

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                 (51) 99501.8195

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.

Após a reforma trabalhista ocor-
rida em 2017 (Lei 13.467), os em-
pregadores ficaram desobrigados 
de homologar no Sindicato as res-
cisões de todos os trabalhadores, ocorre que sem esta fiscalização os 
que foram desligados ficam sem ter seus direitos devidamente respeita-
dos, o que gera muita insegurança no momento de assinar a documen-
tação da homologação.

O Sindicato atuava como fiscal na preservação de direitos, dentre 
eles: evitava demissões indevidas, seja por haver garantia de emprego 
ou doença que impedia a despedida, revisava os cálculos e a documen-
tação, esclarecia dúvidas sobre as verbas rescisórias que efetivamente 
estavam recebendo e ainda fazia ressalvas de direitos garantidos em lei 
ou na Convenção Coletiva de Trabalho que não estavam sendo pagos 
na rescisão, assim a empresa pagava de forma complementar ou o tra-
balhador tinha ciência do seu direito e buscaria judicialmente.

Evidentemente a nova lei trouxe prejuízos aos trabalhadores, pois a ho-
mologação no Sindicato trazia uma segurança que hoje não se tem mais.

No entanto, o STIMMMESL juntamente com o seu departamento 
jurídico, permanece à disposição dos trabalhadores da categoria para 
fazer uma analise prévia da demissão, fazer um cálculo das rescisórias 
e informar direitos que você tem a receber no momento da homologa-
ção para que não haja prejuízos.

É importante que se faça uma analise antes de você assinar a homo-
logação do termo de rescisão junto a empresa, procure o Sindicato no 
momento que receber o aviso prévio e preserve seus direitos!

Trabalhador fica desprotegido sem 
homologação da demissão no Sindicato

No dia 21 de maio, 
os trabalhadores da Ge-
dore que recebem prê-
mio de produção incor-
porado, se reuniram em 
assembleia na sede do 
Sindicato. Na ocasião, 
eles aprovaram o acor-
do judicial que tramita 
na Vara do Trabalho de 
São Leopoldo. 

Para o diretor do Sin-
dicato e trabalhador da 
Gedore, Nelson Lima 

Rodrigues, essa é uma 
grande conquista para 
a categoria e para a re-
gião, já que injeta renda 
na economia local. “É 
um processo importan-
te diante da conjuntura 
que vivemos, principal-
mente numa realidade 
em que cada vez mais, 
as empresas querem 
tirar direitos dos traba-
lhadores”.

Ailson do Nascimen-

to também dirigente 
sindical e metalúrgico da 
Gedore, essa vitória ga-
rante que a incorporação 
do prêmio de produção 
nas horas extras. “São 
muitos os direitos que 
são suprimidos, por isso 
continuaremos na luta”.

Essa vitória dos tra-
balhadores se deve aos 
trabalho do Sindicato e 
da nossa assessoria jurí-
dica.

As negociações para os trabalhadores(as) da Reparação de Veículos se 
encerraram em maio.

Com a realização das assembleias de aprovação, a categoria aprovou 
a reposição de 6% em todos os salários a partir de 1º de maio de 2019 

e também renovou as cláusulas sociais da Conven-
ção Coletiva de Trabalho (CCT) até 30 de abril 
de 2021. Com isso, o piso salarial passa a ser de R$ 
1.496,00 (6,80/ hora) e o piso do aprendiz/borrachei-
ro será de R$ 1.333,90 (6,06/hora).

A negociação abrange trabalhadores em oficinas, 
concessionárias, chapeação e pintura.

Trabalhadores da Reparação de 
Veículos aprovam reajuste de 6% 

Metalúrgicos da Gedore aprovam acordo 
judicial referente ao prêmio de produção

Preserve seus direitos, 
procure o departamento 

jurídico previamente

Governo de Bolsonaro acaba com o 
direito à folga de domingo e feriados
Dia 18 de ju-

nho, o governo 
anunciou que 
autorizará 78 
setores da eco-
nomia a funcionarem normalmente 
aos domingos e feriados, atacando 
direitos trabalhistas e flexibilizando 
ainda mais relações de trabalho.

A medida permite que setores da 
indústria, dos serviços, da pecuária e 

da agricultura 
funcionem em 
domingos e fe-
riados, sem que 
os trabalhadores 

recebam horas extras. Também vai 
aumentar o poder dos grandes em-
presários sobre o tempo e a vida do 
trabalhador, sendo que agora poderá 
ser mais exigida a presença no local 
de trabalho em domingos e feriados. 

NOVA PARCERIA!
Fechamos mais uma parceria para o nosso 

trabalhador(a) associado (a).  A Bender 
Chopp, localizada na Av.João Pereira de 
Vargas, 2779, bairro Nova Sapucaia, em 
Sapucaia garante 5% de desconto para 

nossos sócios (as)! Aproveite!
Mais informações: 51 99969.7000
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DENÚNCIAS

NÃO SE CALE!

Faça a sua denúncia, de forma 
anônima, no site do Sindicato. 
Ou atráves do nosso  whatssap 

(51) 99501.8195. 
Diga não ao assédio moral e aos 

abusos dos patrões!

Trabalhadores da Gerdau aprovam nego-
ciação de turno fixo sem perda salarial

Os trabalhadores da Gerdau, da planta de Sa-
pucaia do Sul, se reuniram em assembleia no 
final da tarde desta terça-feira (4), na sub-sede 
do Sindicato dos Metalúrgicos de São Leopoldo 
e Região (STMMMESL). Na ocasião foi apro-
vado que o Sindicato negocie com a empresa a 
implantação do turno fixo sem perda salarial.

O presidente do Sindicato, Valmir Lodi con-
duziu a assembleia e lembrou que a negociação 
de turnos na Gerdau é antiga. De acordo com 
ele, em 1989, quando entrou na fábrica houve 
muita resistência para não implantarem o turno 
rotativo.  “E hoje, já brigamos muito para não 
tirarem o turno rotativo”, recordou.

Sobre a atual situação dos trabalhadores 
da Gerdau, Valmir salientou que com a refor-
ma trabalhista, a situação piorou muito para 
os trabalhadores. “Já realizamos reuniões com 
a empresa e o Ministério Público do Trabalho 
(MPT) para debatermos o acordo dos turnos”, 
contou ele, enfatizando que nada será decidido 
sem a aprovação da base. “É preciso que todos 
entendam que estamos lutando para não perder 
direitos”, afirmou Valmir.

O assessor jurídico da entidade, Paulo Lau-
xen explicou para os trabalhadores que o MPT 
chamou o Sindicato, após a empresa ter sido 
denunciada por extrapolar a carga horária do 
acordo de turno que tem com o STIMMMESL. 
“O MPT garantiu que o acordo de turno vigente 
é válido até 30 de setembro, porém a empresa 
não cumpre o acordado e para não pagar multa, 

pediu para conversar com a gente”.
“Se a empresa fixar turno, reduz automa-

ticamente outros direitos como os adicionais 
de turno e noturno. É isso que nós precisamos 
evitar, que haja redução de direitos”, enfatizou 
o advogado. Várias simulações, com diversos 
salários, foram apresentadas comprovando as 
perdas que os trabalhadores terão.

“Serão perdas no salário, nos direitos e na 
qualidade de vida”, disse o diretor do sindicato, 
Alexandro Braga que defendeu a unidade e co-
erência dos trabalhadores para que não percam 
direitos. “Quem torna a luta de um Sindicato 
forte são os trabalhadores, e agora todos nós 
da Gerdau precisamos nos unir e enfrentar esse 
ataque”.

O secretário geral do Sindicato, Valdemir Pe-
reira lembrou que é importante que os trabalha-
dores compreendam o que está em jogo e que a 
empresa tem respaldo da nova legislação. “Eles 
foram claros na reunião, irão fixar turno e as no-
vas leis possibilita que isso seja feito até de ma-
neira individual. E isso vai gerar perdas”, disse.

O secretário de Comunicação do STIMM-
MESL, Anderson Macedo Gauer, lembrou inú-
meras lutas na Gerdau e das assembleias onde os 
dirigentes alertavam sobre a reforma trabalhista. 
“Ou vocês confiam na gente ou não. Muitos não 
acreditaram no que falávamos anos atrás sobre 
o desmonte da CLT e o resultado é o que temos 
hoje.” Ele também citou outras plantas da Ger-
dau que já fixaram turno. “Todo trabalhador da 

Gerdau sabe qual é a política da empre-
sa, de arrocho salarial e de direitos”.

Os diretores do Sindicato, Diomar 
Machado e Gilmar Tuhtenhagen tam-
bém destacaram a importância da mo-
bilização e unidade de todos, sejam 
informando os trabalhadores que não 
estiveram presente, apoiando o Sindica-
to e pressionando a empresa para que 
não retire direitos dos trabalhadores.

Assunto antigo na empresa, metalúrgicos precisarão lutar para 
não perderem direitos após Gerdau não cumprir acordo de turnos

Flow Form
Há inúmeros relatos de atraso de salário, 

diálogo zero da chefia com os trabalhadores, 
que ameaçam de demissão por justa causa e há 
trabalhadores que dirigem empilhadeira sem 
curso para isso. É a empresa colocando em ris-
co a vida dos trabalhadores.

Inpel
Depois de várias denúncias dos 

trabalhadores(as) contra um sujeito que pen-
sa que é dono da Inpel, o Sindicato foi até a 
empresa com o carro de som para deixar claro 
quem é o “meia roda, oreia seca e pica fumo”, 
pois é assim que ele se refere aos trabalhado-
res. É uma vergonha que a Inpel ainda tenha 
como um líder uma pessoa que pense assim.

Index
A metalúrgica Index passou do limites to-

leráveis com inovação por parte da chefia. A 
onda agora é chamar trabalhador de drogado e 
ir na casa dos funcionários demitidos ameaçá-
los. Já tomamos as ações cabíveis na polícia e 
no Ministério Público do Trabalho por parte 
dessa chefia da empresa. Esperamos que a di-
reção da Index tome uma atitude contra essa 
chefia.

Eletrovale
Trabalho precário e banheiro sem condições 

de uso na metalúrgica Eletrovale em Sapucaia 
do Sul. Os companheiros que trabalham na em-
presa não aguentam mais a falta de condições 
de trabalho e um banheiro que é impossível 
utilizar. O Sindicato foi até a empresa cobrar 
um tratamento digno para os trabalhadores. A 
Eletrovale se comprometeu em deixar o ba-
nheiro adquado e realizar o piso para os traba-
lhores ter um ambiente de trabalho decente.

R-MAC
Tem chegado até o Sindicato, inúmeros re-

latos de ameaças e perseguição por parte de 
um facilitador. O cidadão persegue os traba-
lhadores que não fazem hora extra. Além dis-
so, o ambiente na R-MAC não é dos melhores 
para os trabalhadores que sofrem com essas 
posturas de ameaças e desrespeito.



Através da parceria do 
Sindicato com a Cooperativa 
de Crédito PapelCred, é dis-
ponibilizado aos sócios uma 
das menores taxas de juros do 
mercado, para que você venha 
pagar uma parcela que não 
afete o seu orçamento. 

Os valores disponíveis 
vão de R$ 100,00 a R$ 
3.000,00 e podem ser pa-
gos em até 14 parcelas. 
Uma das novidades é que 
o empréstimo será des-
contado direto na folha de 
pagamento do trabalhador, 
mediante um acordo com 

a empresa. Por isso, converse 
com a sua empresa para que a 
mesma faça a parceria com o 
Sindicato, caso ainda não te-
nha feito.

Documentos necessários: 
comprovante de residência, de 
renda, CPF, RG e CNH. Todos 

devem estar atualizados. Se sol-
teiro (a), os comprovantes pode 
estar no nome próprio ou no do 
pai e/ou mãe. Se casados/união 
estável, os comprovantes podem 
estar em seu nome ou no da (o) 
esposa (a).

Convidamos você, para vir 
até a nossa sala no Sindica-
to e fazer sua simulação. De 
segunda à quinta-feira, 
das 7h às 12h e das 13h 
às 17h. Nas sextas, das 7h 
às 12h e das 13h às 16h.

Mais informações através 
do telefone (51) 3592.8169, 
ramal 31, com José Jesus.

Representação feminina da região
Para a diretora do Sindicato dos Metalúrgicos de São Leopoldo e Região, Simone Peixo-

to, compor a direção da CNM/CUT é uma oportunidade de 
mostrar o trabalho de luta. “Principalmente por ser mulher e 
defender o direito das metalúrgicas, não só na base do sin-
dicato São Leopoldo,  mas agora também em todo território 
nacional”, avalia.

Segundo a diretora, os debates acerca da conjuntura que 
acontecem no evento são fundamentais para agregar no traba-
lho desenvolvido pelos sindicatos “Aqui vimos que a economia 
mundial está totalmente direcionada para a direita.  Em todos os 
países aqui presentes e para termos uma sociedade igualitária e 
com direitos garantidos temos que eleger governos progressis-
tas como foram o presidente Lula e da Dilma, que investiram 
na indústria e na criação de postos de trabalho”.

Simone ressalta a importância do Congresso para adquirir 
instrução e força, o que intensifica a atuação na base. “Va-
mos mais capacitados lutar pelos direitos dos trabalhadores 
e levar ao conhecimento deles a importância da campanha 
Lula Livre!”, conclui.
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São Leopoldo
Clinica Platano: Av. João Corrêa, 933, sala 

706, Centro - Fone: (51) 3590-1921
Clínica Rio Branco: Av. Henrique Bier, 316, 

Campina - Fone: (51) 3588-9089
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) 3099-3399 

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

Labotatório Fridel de Análises Clínicas: R. 
Conceição, 946, Centro - Fone: (51) 3589-8101

Labotatório Marques d’Almeira: Rua João Al-
berto, 313 - Fone: (51) 3579-4600

Fisioterapia Namastê: R. Bento Gon-
çalves, 970/sala 1, Centro - Fone (51) 
98604.9992/98215.7092

Dentista Oscar A. Rodriguez Añes: Rua Pri-
meiro 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

Quiropraxia Sirlei Bittencourt: Avenida Fei-
toria 3324/sala 4, Fone: (51) 99648.7288 ou 
99317.4223 

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 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

Salão de festas (na sede e nas sub-sedes): 51 
99619.1535 com Paulo

O Sindicato oferece para associados e depen-
dentes uma rede de convênios médicos e odon-
tológicos com profissionais especializados, 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.

O Sindicato está sempre buscando 
parcerias e convênios, nas mais diver-
sas áreas,  para melhorar o atendimen-

to oferecido ao nossos sócios. 

Dirigentes do STIMMMESL participaram 
do 10º Congresso Nacional da CNM/CUT

Essa foi a delegação do Sindicato 
dos Metalúrgicos de São Leopoldo e 
Região que participou do 10º Congres-
so dos Metalúrgicos da CUT, em Gua-
rulhos (SP). A atividade aconteceu de 
21 a 24 de maio, com debates sobre a 
conjuntura político-econômica do país, 
os desafios das organizações sindicais, 
propostas para reconstrução do movi-
mento sindical, a situação da indústria 
metalúrgica e dos trabalhadores de to-
dos os segmentos do ramo.

Durante o evento, os metalúrgicos da 
CUT elegeram a nova direção da Confedera-
ção para o mandato 2019-2023. O metalúrgico 
e vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgi-
cos do ABC, Paulo Cayres, foi reconduzido à 
presidência da entidade.

Em sua intervenção logo após eleição, 
Cayres destacou o desafio de assumir o coman-
do da entidade em uma conjuntura de ataques 
ao movimento sindical. “Todos os eleitos terão 
que ser resistentes a este governo que retira 
direitos trabalhistas e sociais”, afirmou. 

Faça uso da Cooperativa de Crédito do Sindicato  

O diretor do STIMMMESL, Loricardo Oliveira foi reeleito 
para mais um mandato como secretário geral da Confederação


