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Leia também:

Não faltou resistência nos dois dias da convocação extraordinária da 
Assembleia Legislativa. Primeiro, foram os professores e funcionários 
de escolas, durante a votação do projeto de lei (PL 3/2020), integrante  
do pacote de maldades do governador Eduardo Leite (PSDB), que altera 
a Lei nº 6.672, de 22 de abril de 1974, que institui o Estatuto e Plano de 
Carreira do Magistério Público. O PL foi aprovado com 32 votos favorá-
veis e 19 contrários no final da tarde de 29 de janeiro.

Votaram contra as bancadas de oposição – PT, PDT e PSol – e os 
deputados Rodrigo Maroni (PODE), Edson Brum (MDB), Issur Koch 
(PP), Gaúcho da Geral (PSD), Tenente Coronel Zucco (PSL) e Capitão 
Macedo (PSL). 

A exemplo de outros projetos, os deputados do PT subscreveram 
emenda para tentar evitar a retirada de direitos dos educadores, mas a 
base aliada do governo tucano, mais uma vez, impediu que a proposta 
fosse sequer debatida.

No dia seguinte, 30 de janeiro, os apelos veementes e emocionados de 
policiais militares e bombeiros, que lotaram a galeria do plenário foram 
insuficientes para sensibilizar a base aliada do governo estadual. Por 37 

votos favoráveis e 16 contrários, o parlamento aprovou o Projeto de Lei 
Complementar (PLC 6/2020), que alterou salários e a carreira dos servi-
dores da Brigada Militar (BM).

Votaram contra as bancadas de oposição – PT, PDT e PSol – e os 
deputados Rodrigo Maroni (PODE), Tenente Coronel Zucco (PSL) e Ca-
pitão Macedo (PSL).

A partir de agora, a remuneração dos bombeiros e policiais ocorre 
por meio de subsídio, pondo fim aos triênios e adicionais de 15% e 25% 
por tempo de serviço. O projeto acaba com o posto de soldado de 1ª e 2ª 
Classe e cria três níveis de graduação de soldado, além de aumentar para 
10 anos o tempo necessário para progressão do nível 3 para o nível 2, e 
de 20 anos para o alcançar o nível 1 — até então, o tempo de progressão 
do soldado de 2ª Classe para 1ª Classe era de cinco anos, tendo passado 
para sete anos durante o governo de José Ivo Sartori (2015-2018).

Vergonha: no final do segundo dia de votação, quando o placar então 
revelou a aprovação do novo plano de carreira, os policiais e bombeiros 
presentes se viraram de costas para o plenário e entoaram o hino do Rio 
Grande do Sul. Ato contínuo, muitos gritos de desabafo e decepção com o 

resultado final. O clima esquentou e seguranças da Assem-
bleia entraram em ação para conter os mais revoltados.

Tão logo se encerrou, formalmente, a convocação extra-
ordinária, nada de coletiva à imprensa do líder do governo 
ou de qualquer outro deputado que deu o seu sim para o 
novo plano de carreira dos militares. Pelo contrário. Em 
fila, calados, um a um foram se retirando por uma porta 
situada atrás da mesa de onde o presidente da Assembleia 
comanda os trabalhos.

A passagem leva diretamente ao gabinete da presidên-
cia da Casa, onde os parlamentares então encontrariam o 
governador Eduardo Leite e receberiam dele os parabéns 
pelo resultado alcançado.

O STIMMMESL manifesta sua solidariedade aos 
servidores públicos estaduais e repúdia a política de 
desmonte do Estado, adotada pelo governo do RS, que 
precariza os serviços, maltrada o funcionalismo e pe-
naliza toda a população. JUNTOS SOMOS FORTES!

Pacote de Eduardo Leite acaba com plano de 
carreira de professsores e brigadianos

O ano começou mal no RS e deputados aprovaram o pacote de maldades do 
governador, que prejudica os servidores e penaliza toda a sociedade gaúcha

- Empresas dão golpe na 
hora da rescisão

- Conheça o novo convênio 
do Sindicato

Atenção! 
Nos dias 24 e 25 de fevereiro não haverá 

expediente no Sindicato. Motivo: carnaval
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DENÚNCIAS

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 Mar-

ço, 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 

PhysioClinic: Rua Conceição, nº 1113, Fone 
(51) 3037-7413 ou (51) 99644-7306

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 diversas 

áreas,  para melhorar o atendimento 
oferecido ao nossos sócios. 

GREVE

Em greve desde o dia 1º, os petroleiros de 
todo o país estão lutando contra o fechamento 
da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fa-
fen), em Araucária, no Paraná, a demissão de 
mil trabalhadores da unidade e o processo de 
privatização da Petrobras, que prejudica o Bra-
sil e todos os brasileiros. Até o dia 17, traba-
lhadores de 121 unidades do sistema Petrobras 
estavam mobilizados em 13 estados do país.

De acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), o país fechou 
2019 com 12,6 milhões de trabalhadores de-
sempregados. A luta contra demissões, portan-
to, não precisa ser explicada. O fechamento da 
Fafen-PR prejudica petroleiros e toda a cadeia 
produtiva, além do comércio e da comunidade 
do entorno. Os brasileiros pagarão uma con-
ta alta pela privatização da Petrobras, afirma 
Paulo César Ribeiro Lima, consultor de Minas 
e Energia da FUP, que fez um  estudo baseado 
nos preços de junho do ano passado, no mer-

cado nacional e internacional.
O estudo mostra que a Petrobras pode en-

tregar seu petróleo nas refinarias a um preço 
de US$ 48 por barril. Se os compradores das 
refinarias tiverem que comprar petróleo a US$ 
65 por barril, o custo da matéria-prima será 
35,4% maior.

Aqui no Rio Grande do Sul, os petroleiros 
estão promovendo inúmeros atos em frente à 
Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), em Ca-
noas, além de ações para dialogar com a soci-
dade como marchas, atos públicos e o “Dia do 
preço Justo”, quando o gás é vendido no valor 
de R$ 40,00. 

Os diretores do STIMMMESL levaram o 
seu apoio aos petroleiros nos atos da Refap e 
entendem que a luta para não privatizar a Pe-
trobras é de todos os brasileiros.

Todo apoio à greve dos petroleiros

De acordo com os relatos dos 
trabalhadores e trabalhadoras da 
Serpi, a empresa deixa eles na rua 
e na chuva. Os companheiros precisam com-
prar água e levar, pois não tem água potável 
e também não tem exaustores nos setores da 
empresa. 

Se não bastasse esses absurdos, a Serpi não 
deposita o FGTS dos trabalhadores há anos.

Em época de Big Brother Brasil, a Eletrova-
le resolveu se inspirar, pois implantou inúme-
ras câmeras de vigilância nos setores. O que 
eles querem com isso? Vigiar e coagir os tra-
balhadores?

Além disso, os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) estão em péssi-
mas condições. Por que a Eletrova-
le não investiu o dinheiro que gas-
tou com as câmeras nos EPIs para 

os trabalhadores?
A questão dos ventiladores, que faltavam 

em alguns setores, a empresa providenciou 
após uma cobrança do Sindicato. Quem sabe, 
agora comprem novos EPIs.

 Na Index, o assédio moral continua corren-
do solto por parte da chefia, que constrange, 
xinga e chama os trabalhadores e trabalhado-
ras de vagabundos. Por que a empresa ainda 
mantém um chefete desses? 

SERPI

ELETROVALE

INDEX

Você que quer ficar por dentro das notícias do Sindicato? Adicione o nosso 
whatsapp: (51) 99501.8195 e envie uma mensagem com o seu nome!



A direção do Sindicato, jun-
tamente com representantes do 
CPERS/Sindicato, do Ceprol, do 
Sindiprev-RS e de movimentos 
sociais protestarem em frente ao 
prédio do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), no centro 
de São Leopoldo, na manhã do 
dia 14 de fevereiro. A atividade 
foi em protesto contra o sucate-
amento da Previdência Social e 
em defesa dos serviços públicos.

As entidades denunciaram o 
desmonte e o caos instalado no 
atendimento do INSS, que tem 
gerado filas tanto nas agências 
quanto pela internet e prejudi-
cado milhões de trabalhadores e 
trabalhadoras que estão à espera 
da análise de pedidos de conces-
são de benefícios.

“Esse governo quer desmon-
tar a previdência social brasilei-
ra, que sempre foi considerada 
uma das melhores do mundo”, 

disse o presidente do STIMM-
MESL, Valmi Lodi.

O caos e demora no atendi-
mento do INSS é resultado da 
política contrária à existência 
de serviço público de qualidade 
e pró-privatização do governo 
Bolsonaro, que congelou inves-
timentos e cancelou os concur-
sos públicos, o que resultou no 
fechamento de agências, na falta 
de servidores, nem os que mor-
rem ou se aposentam são subs-
tituídos, e na precarização das 
condições de trabalho por falta 
inclusive de equipamentos que 

funcionem. 
“Há anos não há concurso 

público para o INSS, os atuais 
servidores orientam os trabalha-
dores a procurarem seus direitos 
pela internet e pelo portal de 
voz. O desmonte está cada vez 
maior e quem é penalizado com 
isso são os trabalhadores que du-
rante 30, 35 anos contribuíram, 
trabalharam e na hora que preci-
sam da previdência são tratados 
desse jeito”, criticou Valmir. 

Aconteceram manifestações 
em Porto Alegre, no interior e 
em  vários estados do país.
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Empresas aproveitam 
fim da homologação em 
sindicatos e dão golpe 

nos trabalhadores
Empresários sem escrúpulos estão aproveitan-

do o fim da obrigatoriedade da  homologação da 
rescisão do contrato de trabalho nos sindicatos das 
categorias para dar golpes nos trabalhadores e nas 
trabalhadoras. O golpe é simples. Dias depois de 
demitido, o trabalhador é chamado para “assinar 
a rescisão”. Quando chega no departamento pes-
soal é informado que tem de assinar para sacar o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 
e dar entrada no seguro-desemprego e que a em-
presa irá depositar as verbas rescisórias nos pró-
ximos dias, mas não depositam.

Isso é possível porque a reforma Trabalhis-
ta do ilegítimo Michel Temer (MDB), aprovada 
pelo Congresso Nacional, acabou com a exigên-
cia que consta na Consolidação das Leis Traba-
lhistas (CLT), que estabelecia que o pedido de 
demissão ou o recibo de quitação de rescisão do 
contrato de trabalho firmado pelo trabalhador 
com mais de um ano de carteira assinada só seria 
válido quando feito com a assistência do sindi-
cato da categoria.

O papel do sindicato era checar se os valo-
res estavam corretos, se a empresa tinha alguma 
pendência com o trabalhador ou trabalhadora, 
pedir documentos comprovando os depósitos 
na conta individual do FGTS e o pagamento das 
verbas rescisórias.

Desde que a Lei nº 13.467/17 entrou em vigor, 
em novembro de 2017, a CUT vem orientando 
os trabalhadores que se sentirem prejudicados ou 
tiverem dúvidas em relação as contas e ao fim do 
contrato de trabalho a procurarem seus sindica-
tos para buscar auxílio jurídico especializado.

“O sindicato existe para defender seus direi-
tos. Recorra ao seu sindicato para tirar dúvidas, 
pedir ajuda ou lhe orientar sobre como fazer nes-
sas horas. Uma coisa é certa: não assine a ho-
mologação sem receber. Jamais faça isso”, alerta 
o o secretário de Relações do Trabalho da CUT 
Nacional, Ari Aloraldo do Nascimento.

O prazo limite que a empresa tem para pa-
gar as indenizações previstas em contrato é de 
até dez dias. O mesmo período máximo vale 
para o envio dos documentos que comprovam 
o fim do vínculo com a empresa aos órgãos 
competentes. Os documentos são Guia de Re-
colhimento Rescisório do FGTS (GRRF) e Ca-
dastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged).

ATENDIMENTO JURÍDICO 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 12h e das 13h30 às 18h30

Nossos telefones e whatsapp 
para atendimento direto e esclareci-
mento de dúvidas: (51) 98422-8006, 

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

Direção do STIMMMESL realiza planejamento 

SINDICATO

RESCISÕES

Os diretores do Sindicato se reuniram no dias 
13 e 14 de fevereiro para realizar o planejamento 
estratégico da entidade. O encontro aconteceu na 
sede do STIMMMESL  e abordou pontos impor-
tantes como a campanha salarial,  organização nos 
locais de trabalho, a campanha da PLR e o plano 
de ação para o próximo período.

Na abertura, o presidente do Sindicato, Val-
mir Lodi ressaltou a importância da atividade e 
de todos saírem comprometidos com os objeti-
vos propostos. “Esse seminário de planejamen-
to é muito importante para o nosso Sindicato 
continuar referência de luta”.

O secretário de formação política, lazer e cultu-
ra, Genilso Vargas da Rosa destacou que agendas 
como esta potencializam a organização do dirigen-
te sindical e de todo o conjunto da direção. “Nós 
já temos as nossas metas e organização, porém o 
planejamento nós ajuda a ter mais foco e alinhar 
ainda mais a nossa organicidade”, afirmou ele.

Os dirigentes resgataram e analisaram o úl-

timo planejamento da entidade e a partir disso 
traçaram os objetivos para este ano. O cronogra-
ma da campanha salarial e um grande mutirão 
de sindicalização foram definidos no encontro.

Reunião nacional - Antes do início do pla-
nejamento, a direção participou de uma reunião 
por vídeoconferência, da Confederação Nacio-
nal dos Metalúrgicos da CUT. 

A pauta principal foi campanha salarial e a 
reunião com metalúrgicos de todas as regiões 
do Brasil colaborou com o debate da direção 
durante a atividade, fortalecendo ainda mais o 
planejamento.

PREVIDÊNCIA
Trabalhadores realizam ato em defesa da 

Previdência Social e do serviço público
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www.metalsaoleo.org.br          Sindimetal.sãoleopoldo
Esta é uma publicação do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Lepoldo e Região 

 Tiragem:  8 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.

JUNTOS SOMOS FORTES!

As inscrições para o Curso de Eletricidade 
e Eletrônica do Sindicato já estão abertas e se-
guem até 6 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 8x de R$ 75,00 para trabalha-
dores 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 
Capacitação no final do curso.

Mais informação no Sindicato o boletim in-
formativo ou pelo e-mail elektron.nh@terra.
com.br.

Fone/whatsapp: (51) 99758.9325
Site: www.cursoeletricidade.com.br
Instagram: andre.cursos.eletricid.eletron
Facebook: Andre eletroneletric sind

Eletricidade 
e Eletrônica 

Informamos que a Coope-
rativa de Crédito do Sindica-
to estará de férias de 17 
de fevereiro ao dia  1o de 
março. O atendimento retorna 
ao normal na segunda-feira (2). 

Aproveite esse período para 

ir separando a documentação 
necessária: comprovante de re-
sidência (desde quando mora 
no local), de renda, CPF, RG, 
CNH, naturalidade, solicitação 
do valor do empréstimo, núme-
ro de conta para ser depositado e 
data de admissão (trazer carteira 

de trabalho, caso não conste no 
contracheque).

Salientamos que é necessário 
que a empresa seja conveniada 
com a cooperativa. 

Por isso, verifique junto ao 
RH e pressione a empresa para 
se conveniar!

Atenção às férias da Cooperativa de Crédito

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

Telefone e whatsapp dos dirigentes liberados: Valmir Lodi: (51) 99877.7335 
Rogério (Bicudo): (51) 99639.7413 - Valdemir: (51): 99712.8555  -  

Anderson (Sorriso): (51) 99501.8195 - Gerson (Frangão): (51) 99721.1794 

AÇÃO SOCIAL

Na manhã do dia 10 de fevereiro, o Sindicato abriu as piscinas especialmente para as 
crianças do Instituto Lenon Joel pela Paz. Foram 70 crianças que encheram as dependências 
da entidade de alegria e diversão. A atividade foi o encerramento do projeto de férias do 
Instituto, que já é parceiro do STIMMMESL há anos. JUNTOS SOMOS FORTES

Crianças do Instituto Lenon Joel pela Paz aproveitam as piscinas do Sindicato

No dia 10 de fevereiro, iniciou a 
Campanha Nacional de Vacina-
ção contra o Sarampo. A meta é 
vacinar 3 milhões de crianças e 
jovens de 5 a 19 anos. O período 
de vacinação vai até 13 março.

Fique atento e não perca o prazo!

SAÚDE

Fechamos mais uma ótima parceria para os nossos 
associados (as). Aproveite!


