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Todo o nosso apoio à greve dos(as) 
professores(as) estaduais

O Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Leopoldo e Região manisfesta o seu apoio 
e solidariedade aos educadores gaúchos, 

vítimas de uma política nefasta de 
sucateamento do serviço público e da 
truculência e violência de um governo 

irresponsável que não prioriza o 
desenvolvimento da sociedade

A greve da educação, iniciada no dia 18 de novembro, segue crescen-
do e recebendo apoio contra o pacote desumano do governo Eduardo 
Leite (PSDB), que ataca brutalmente direitos históricos da categoria. 
Entidades representativas do movimento sindical, do funcionalismo 
público, universidades federais e são algumas das que enviaram mani-
festações de solidariedade ao magistério púbico estadual.

Já são mais de 1.500 escolas paralisadas e todos os dias novas 
instituições aderem à greve, que vem se consolidando como uma das 
maiores da trajetória de lutas da categoria. 

O pacote de Leite joga sobre as costas dos trabalhadores e usuá-
rios dos serviços públicos o preço da manutenção do pagamento da 
dívida com a União, das isenções fiscais para as grandes empresas 
e da evasão de recursos que deveriam chegar aos cofres do Estado, 
mas que são desviados pela Lei Kandir e pela vergonhosa e bilioná-

ria sonegação de impostos. Além disso, é inadmissível que o quinto 
Estado mais rico da Federação, pague um dos piores salários para os 
professores. O governador apoiado e blindado pela grande mídia lo-
cal, não só mantém quase 50 meses de parcelamento e cinco anos sem 
reajuste, como congela indefinidamente o pior salário dos educadores 
brasileiros.

No último dia 26, o CPERS/Sindicato realizou uma assembleia 
com a categoria que reuniu cerca de 20 mil professores, na Praça da 
Matriz, e foram duramente atacados pela tropa de choque da Brigada 
Militar enquanto o comando de greve aguardava para ser recebido 
pelo chefe da Casa Civil, Otomar Vivian (PP). Os policiais militares 
que estavam dentro do Palácio Piratini utilizaram spray de pimenta e dis-
tribuíram golpes de cassetete para conter o avanço. Dezenas de professores 
foram feridos e entre os agredidos, estava a presidente do CPERS, Helenir 

Aguiar Schürer. Na noite de 28 de novembro, acon-
teceram passeatas iluminadas pela educação, em 
diversas cidades gaúchas.

Ato em solidariedade aos professores - Na ma-
nhã de sexta-feira, 29, o STIMMMESL realizou 
um ato junto com o CPERS, em frente a Taurus, na 
avenida São Borja, para dialogar com a categoria 
metalúrgica sobre a situação dos profossores e ma-
nifestar apoio e solidariedade.

JUNTOS SOMOS FORTES
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Um ano de muitos ataques aos trabalha-

dores e retrocesso para a sociedade

O ano de 2019 chega ao fim e o Jurídico jun-
tamente com o Sindicato agradece o apoio da ca-
tegoria nas muitas lutas travadas ao longo deste 
ano. Pedimos que esta união se fortaleça ainda 
mais nos próximos anos, pois diante da retira-
da de direitos históricos dos trabalhadores, pre-
cisamos de unidade, para que juntos possamos 
encontrar medidas jurídicas a fim de amenizar 
os danos causados em nossa sociedade com as 
reformas, Trabalhista e da Previdência.

O Sindicato permanece atuado firmemente 
na fiscalização contra as empresas que não es-
tão depositando corretamente o FGTS de seus 
trabalhadores. Se isso acontece na sua empre-
sa, procure o sindicato e informe esta situação, 
para que o jurídico ingresse com ação coletiva, 
onde o Sindicato será o autor e buscará este di-
reito para todos.

Com a crise instaurada, os reflexos atingiram 

o setor da metalurgia e diversas empresas estão 
reduzindo o quadro de trabalhadores, sendo que 
o Sindicato e a assessoria Jurídica estão vigi-
lantes nestas questões, ingressando com ações 
judiciais e medidas cautelares para assegurar 
que os trabalhadores recebam suas verbas resci-
sórias. Temos que estar atentos, qualquer sinal 
de riscos de fechamento da empresa ou dimi-
nuição do quadro de pessoal, o Sindicato deve-
rá ser acionado para intervir judicialmente.

Destacamos que o Jurídico do Sindicato con-
ta com equipe especializada em DIREITO DO 
TRABALHO e PREVIDENCIÁRIO, comprome-
tida com o trabalhador nas questões relaciona-
das com o INSS. Venha fazer uma análise dos 
seus direitos previdenciários, contagem de tem-
po de serviço para aposentadoria, revisional de 
aposentadoria, auxílio doença e demais ques-
tões, estamos à disposição para ajudá-lo! 

Assessoria jurídica foi fundamental em 2019

A equipe do escritório 
YOUNG, DIAS, LAUXEN & LIMA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS,
 jurídico deste Sindicato, 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!!!

O ano que iniciou com o des-
monte do Ministério do Trabalho e 
Emprego não poderia ser positivo 
para a os trabalhadores brasileiros. 
O que já começou mal, termina 
com a triste marca de 12,5 milhões 
de brasileiros desempregados, dos 
quais 3,2 milhões procuram empre-
go há 2 anos no país, segundo dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), divulgados 
em 19 de novembro.

No Rio Grande do Sul, 8,8% da população 
está sem emprego. A taxa representa aumento 
em relação ao trimestre imediatamente anterior, 
quando 8,2% dos gaúchos procuravam trabalho.  
Em números, são 540 mil gaúchos desempre-
gados no 3o semeste, desses, 106 mil procuram 
uma colocação no mercado de trabalho há pelo 
menos 2 anos.

Foi, sem dúvida, um ano marcado por ata-
ques aos direitos sociais e trabalhistas, eviden-
ciando um política pautada no neoliberalismo. 
Diante deste cenário adverso, onde a legislação 
beneficia os patrões, os sindicatos são ainda 
mais importantes. 

Os metalúrgicos da nossa base garantiram um 
reajuste de m reajuste de 3,5%. Na ocasião, o In-
dice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) 
acumulado do período foi de 3,31% e com o 
reajuste, o ganho real dos metalúrgicos de São 
Leopoldo e região foi de 0,19%, o maior do Rio 
Grande do Sul. 

Foram inúmeras as denúncias que chegaram 
ao Sindicato de empresas que atrasaram os sa-
lários, não depositaram o FGTS ou ainda, sim-
plesmente fecharam as portas, sem pensar nos 
trabalhadores. Os dirigentes sindicais atuaram 
junto à categoria com mobilizações ou medi-
tando negociações para que os direitos fossem 
respeitados. Isso só foi possível devido a força 
do STIMMMESL, que tem uma Convenção Co-
letiva de Trabalho que garante direitos históricos 
para os metalúrgicos da nossa base.

Também houveram situações específicas de 
cada empresa e o Sindicato buscou a melhor so-
lução, como no caso da fixação de turnos na plan-
ta da Gerdau. A participação do STIMMMESL, 
junto com o Ministério Público do Trabalho, as-

segurou os 35% de adicional noturno e inde-
nização para os trabalhadores da empresa.

Encerramos mais um ano, com a certeza 
de que resistimos aos ataques do sistema ca-
pitalista e de uma política neoliberal, luta-
mos para proteger a categoria e garantir uma 
vida justa e digna com melhores condições 
de trabalho.

NÃO SE CALE!
Faça a sua denúncia, 

de forma anônima, 
no site do Sindicato.  

Ou atráves do nosso  whats-
sap (51) 99501.8195. Diga 
não ao assédio moral e aos 

abusos dos patrões!

DENÚNCIAS

A segurança do trabalho na Gedore está 
deixando a desejar. Há trabalhadores expos-
tos a risco de acidentes e o responsável pela 
segurança tem demorado para tomar provi-
dências.

Como no caso da área UAV (1), os mar-
telos estavam por muito tempo, trabalhando 
com problema conforme relatado pelos ope-
radores. Neste caso, deveriam parar as má-
quinas até que a situação fosse resolvida. E 
isso também passa pelos gestores da área, a 
responsabilidade de agilizar para que os pro-
blemas sejam resolvidos para não deixar os 
trabalhadores expostos a risco de acidentes.

Ficaremos de olho para que situações como 
essa não se repitam mais. 

Gedore



A temporada 2019/2020 das piscinas será aber-
ta no sábado, dia 14 de dezembro, a partir das 
10h. Em mais um ano, o  Sindicato oferece aos 
associados e dependentes toda estrutura para cur-
tir o verão: quatro piscinas, duas infantis e duas 
para adultos, vestiários, cadeiras e mesas de praia, 
além de espaço para refeição.

Taxas: os trabalhadores e trabalhadoras asso-
ciados que não fizeram oposição ao desconto as-
sistencial podem usufruir  de toda a estrutura sem 
custos.

Já para aos associados e associadas que fizeram 
a oposição ao desconto, a taxa para a temporada 
2019/2020 é de R$ 150,00.

O valor por acompanhante de terça à sexta-
feira é de R$ 10,00. Sábados e domingos a taxa é 
de  R$ 15,00. 

A taxa por temporada também custa de R$ 
150,00, ou R$ 10,00 por dia, para os associados 
(as) dos sindicatos parceiros, que tem convênio 
para usufruirem as nossas piscinas.

Horário de funcionamento: de terças-feiras aos 
domingos, das 10h às 20h. Nas 
segundas, as piscinas não abrem, 
pois é feita a manutenção. 

Churrasqueiras: Para o uso 
das churrasqueiras, é necessário 
agendar com o Paulo, pelo tele-
fone/whatsapp (51) 99619.1535. 
Haverá cobrança para a taxa de 
limpeza para os trabalhadores(as) 
não associados(as) de R$ 5,00 
por pessoa.

Aproveite o verão com a 
gente!
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Temporada das piscinas começa 

no dia 14 de dezembro
Traga a sua família e venha aproveitar a estrutura do STIMMMESL

O STIMMMESL tem uma parceria com o 
Sindicato dos Metalúrgicos de Porto Alegre, 
para o uso da Colônia de Férias, localizada em 
Cidreira, no litoral norte gaúcho.

Os valores para a temporada 2019/2020 já 
foram divulgados (confira no quadro abaixo).

Localizada na praia de Cidreira, o espaço con-
ta com 66 apartamentos e 34 casas em uma área 
de 12.348 m2. Além da infra-estrutura necessá-
ria para curtir o que há de melhor no verão junto 

com a família e amigos: pracinha de brinquedos, 
restaurante, salão de jogos, salão de festas, can-
chas esportivas, ginástica coletiva, estaciona-
mento, etc. A Colônia de Férias foi construída 
em 1962, totalmente com recursos da categoria, 
obtidos com a venda de títulos, numa área doada 
pela empresa Agro-territorial Cidreira.

Saiba mais como usufruir do espaço pelo te-
lefone: (51) 3592.8169. Informe-se e aproveite 
suas férias!

Associado do Sindicato pode aproveitar a 
Colônia de Férias dos metalúrgicos de Porto Alegre

MP de Bolsonaro acaba 
com direitos sobre 

acidentes no trajeto 
para o trabalho

Desde o dia 12 de novembro, os trabalhado-
res que sofrerem acidentes no trajeto de ida ou 
de volta do local do emprego estão desampara-
dos, pois não são mais considerados acidentes de 
trabalho. A modificação está expressa na Medi-
da Provisória (MP) 905, editada pelo presiden-
te Jair Bolsonaro e chamada por opositores de 
“nova reforma trabalhista” por atacar inúmeros 
de direitos relacionados ao tema.

Pelo fato de ser uma MP, a proposta tem efei-
tos imediatos, embora ainda possa ser rejeitada 
pelo Congresso Nacional após análise do tema.

De acordo com as regras anteriores à MP de 
Bolsonaro, eram consideradas “acidentes de tra-
jeto” as ocorrências registradas em deslocamen-
tos de ida e volta feitos pelo trabalhador entre a 
sua residência e o local de atuação profissional.

Nesses casos, os trabalhadores tinha direito 
a medidas como pagamento de auxílio-doença 
acidentário por parte do patrão nos primeiros 14 
dias, com o valor devendo ser pago pelo INSS 
após esse período. Também eram prerrogativas 
do trabalhador a continuidade do depósito de 
FGTS por parte do empregador durante o afasta-
mento e a estabilidade de 12 meses após a volta 
ao trabalho, entre outros.

No caso de acidente durante o trajeto de casa 
para o trabalho ou vice-versa, o trabalhador ti-
nha basicamente dois direitos. Um de natureza 
trabalhista e o outro, previdenciário.

O direito trabalhista já havia sido suprimido 
com a alteração trazida no art. 58, § 2º, da CLT. 
Este dispositivo legal diz que o tempo despendi-
do entre residência e local de trabalho ou vice-
versa, não é mais computado como tempo à dis-
posição do empregador. Deste modo, não sendo 
tempo à disposição do empregador, não é parte 
da relação de trabalho e qualquer acidente no 
trajeto não gera direitos trabalhistas, salvo se o 
transporte for fornecido pelo empregador. Com 
a MP 905 soma-se ao fim do direito trabalhista o 
fim também do direito previdenciário.

Uma verdadeira tragédia, pois dois de cada 
dez acidentes registrados ocorrem no caminho 
entre a casa e o local de trabalho. Para ter uma 
ideia, no ano de 2017 foram registrados 100.685 
acidentes de trajeto, com CAT (Comunicação de 
Acidente de Trabalho), segundo o Anuário Esta-
tístico de Acidentes do Trabalho.
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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.

Salário Mínimo Nacional: R$ 998,00
Piso Regional do RS: R$ 1.301,22

Pisos salariais:
Metalúrgicos: R$ 1.375,31

Reparação de Veículos: 
R$ 1.496,00 (piso normativo)

Adicional de Insalubridade
Grau Médio - 20% do SM

Grau Máximo - 40% do SM

INDICADORES SALARIAIS

Tradicional Curso de Eletricidade 
e Eletrônica abre inscrições no dia 
6 de janeiro na sede do Sindicato. O 
prazo encerra dia 6 de março. 

O valor da inscrição é de R$ 49,00, 
as apostilas já estão incluídas no va-
lor. A mensalidade de cada curso é 8x 
de R$ 75,00 para trabalhadores sócios 
e 8x de R$ 98,00 para não-sócios.

São 8 meses de aulas teóricas e 
práticas, com início em março. Será entregue Certificado de Capaci-
tação 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
Instagram: andre.cursos.eletricid.eletron
Facebook: Andre eletroneletric sind

Confraternização do Sintapi
O Sindicato dos Aposentados e Pensionistas convidam a todos 

para o almoço de confraternização na sexta-feira, 6 de dezembo, 
a partir do meio dia, no salão de festas do STIMMMESL. 

O convite custa R$ 25,00 e está à venda no Sintapi. 

Curso de Eletricidade e Eletrônica 
abre inscrições em janeiro 

JUNTOS SOMOS FORTES!

Atenção aos recessos de fim de ano
Área administrativa e enfermaria do Sindicato

Recesso de 23 de dezembro até 5 de janeiro. 
O atendimento normal retorna no dia 6. 

Cooperativa do Sindicato 
Recesso de 13 de dezembro até  5 de janeiro. 

O atendimento normal retorna no dia 6. 

Assessoria jurídica
Recesso no atendimento na sede do Sindicato será de 18 de de-

zembro até 17 de janeiro, devido o recesso do Judiciário. 
Os plantões recomeçarão a partir de 20 de janeiro. 

Os plantões do previdenciário/aposentadoria de quinta-feira 
à tarde, recomeçam no dia 23.

Na sede do escritório (Rua Primeiro de Março, nº 113, sala 101- 
térreo, centro de São Leopoldo/RS), haverá atendimento em regi-
me de plantão, preferencialmente com hora marcada, a partir do 
dia 6, retomando os atendimentos diários a partir do dia 20. Em 

caso de dúvidas, favor entrar em contato diretamente com o escri-
tório pelos telefones: 3589-5507, 3591-4640 ou (51) 98037-1801.

Academia Titan
Nos dias 23, 26 e 27 terá horário reduzido das 6h30 às 11h 

e das 16h às 22h. Dia 24, das 6h30 até às 12h. 
Fechada de 28 de dezembro à 1o de janeiro.
O funcionamento normal retorna no dia 2.

A Saint German festas e eventos, 
responsável pelo salão de festas do 
Sindicato tem preços diferenciados 
para a realização de festas infantis 
para os trabalhadores associados.

Para usufruir de toda a estrutura 
do salão, numa festa para 50 con-
vidados, com decoração (temas sob 

consultas), equipe de recepcionista, 
segurança, copeira, garçons, cardá-
pio de comes e bebes, o valor é de 
apenas R$ 2.450,00.

Saiba mais sobre o pacote espe-
cial para festas infantis com o Pau-
lo, através do telefone/whatsapp 
(51) 99619.1535.

Festas infantis é no salão do Sindicato

Boas festas!

O Sindicato deseja a todos um Natal 
abençoado junto aos seus e um 
2020 próspero, de luta e fraterno!

ATENÇÃO: Se a sua empresa não pagou a parcela do auxílio 
estudante até o dia 5 de dezembro, denuncie no Sindicato!


