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O Sindicato dos Metalúrgicos de São Leopoldo e Região renovou a Con-
venção Coletiva de Trabalho 2020/2021. A data base da categoria é 1º de 
julho e devido a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, as cláusulas 
sociais foram renovadas e o reajuste salarial será negociado em novembro 
deste ano.

O documento foi assinado na segunda-feira dia 4 de maio. Com isso, os 
metalúrgicos e metalúrgicas da base do Sindicato estão protegidos legal-
mente e com os direitos como auxílios estudante, creche e funeral, quin-
quênio, estabilidade ao aposentando, 13º salário, férias, entre outros.

A CCT engloba mais de 50 cláusulas e normalmente é construída ao 
longo das negociações salariais. Este ano por causa da situação atípica 
que o mundo todo vive e com o objetivo de proteger ao máximo a saúde 

dos trabalhadores e garantir os empregos, a direção do Sindicato optou por 
renovar a Convenção.

A CCT 2020/2021 já está disponível e pode ser conferida no site do 
STIMMMESL.

STIMMMESL renova CCT, reajuste 
salarial será negociado em novembro

A atuação rápida e eficiente de sindicatos com-
bativos, com dirigentes extremamente preparados 
de diversas categorias de todo o país, conseguiu 
garantir a 4,41 milhões de trabalhadores e traba-
lhadoras os direitos que estavam ameaçados pela 
Medida Provisória (MP) 936 de Jair Bolsonaro, 
editada sob o pretexto de garantir empregos duran-
te a pandemia do novo coronavírus. É o que mostra 
o estudo do Departamento Intersindical de Estatís-
tica e Estudos Socioeconômicos (Dieese) “Acordos 
negociados pelas entidades sindicais para enfrentar 
a pandemia do coronavírus - Covid 19”.

De acordo com o Dieese, os sindicatos con-
seguiram garantir a concessão de férias coletivas 
sem prejuízo do pagamento integral dos salários, 
garantia de estabilidade temporária, afastamento 
imediato de pessoas do grupo de risco da Covid-
19 das atividades laborais presenciais e suspensão 

de contrato de traba-
lho com garantia do 
salário líquido, entre 
outras conquistas que 
seriam perdidas se todas as regras da MP de Bol-
sonaro fossem adotadas pelas empresas.

A estratégia dos sindicalistas é negociar, bus-
cando alternativas para proteger a vida e garantir 
os direitos dos trabalhadores durante a pandemia, 
diante das novas incertezas trazidas por essa gran-
de crise sanitária que agravou a crise econômica 
brasileira.

A MP nº 936 de Bolsonaro, que instituiu o cha-
mado Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda em 2 de abril deste ano, au-
toriza os patrões a reduzir jornadas e salários e até 
a suspender contratos de trabalho, em negociação 
individual entre patrão e empregado, durante a 

pandemia.  Tudo isso com o aval do Superior Tri-
bunal Federal (STF).

A base do levantamento do DIEESE, cujo obje-
tivo é subsidiar a ação sindical e também mostrar 
a importância das organizações sindicais na defe-
sa do direito dos trabalhadores, são instrumentos 
coletivos divulgados por entidades sindicais de 
trabalhadores, além de documentos reunidos pe-
las diversas unidades da instituição e matérias de 
grandes jornais. O objetivo é auxiliar as entidades 
nas negociações nesse momento de crise.

Vale ressaltar, que estes acordos e convenções 
estão sendo aprovados em sua grande maioria em 
assembleias virtuais, respeitando as medidas de 
segurança para evitar a proliferação do vírus.

Sindicatos fecham acordos 
melhores para trabalhadores, 

aponta Dieese

Quer ficar por dentro das notícias 
do Sindicato? 

Adicione o nosso whatsapp: 
(51) 99501.8195 e envie uma 
mensagem com o seu nome!

- Saiba como foi o Dia do 
Trabalhador
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- Prioridade é 
garantir os empregos
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ATUAÇÃO SINDICAL

CONSULTA ELETRÔNICA

Em votação online, trabalhadores da Gerdau aprovam proposta
Os trabalhadores e trabalhadoras da Ger-

dau, de Sapucaia do Sul, aceitaram a proposta 
da empresa com 99% de aprovação. A vota-
ção aconteceu no dia 29 de abril, no site do 
STIMMMESL, devido à pandemia do novo 
coronavírus, o Covid-19. No total, 317 traba-
lhadores estavam aptos para participar, desses 
206 votaram, 204 a favor e 2 contrários. Hou-
veram 111 abstenções.

A direção da empresa apresentou a proposta 
de acordo para o STIMMMESL semana passada, 
a partir disso, os dirigentes do Sindicato fizeram 
inúmeras melhorias para que os trabalhadores não 
se prejudicassem. Então, as medidas foram leva-
das para a categoria, através de um live e de uma Marretinha especial.

A vigência acordo é até 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorroga-
do em caso de manutenção do estado de calamidade e emergência de saúde 
pública. A empresa pode adotar a redução temporária da jornada de trabalho 
em 20%, assim como a redução salarial, por até 90 dias. E a suspensão de 

contrato pode ser realizada pelo período máximo de 60 dias. Em qualquer 
uma das situações, o trabalhador fará jus a todos os direitos que já tem ga-
rantidos e a Gerdau não descontará o plano de saúde.

Esta foi a primeira votação eletrônica da história do Sindicato e a entida-
de agradece a participação de todos.

ECONOMIA
Perda total ou em parte da renda 

mensal já atingiu 40% dos brasileiros
Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra que 

a perda do poder de compra já atingiu quatro em cada dez brasileiros 
desde o início da pandemia. Do total de entrevistados, 23% perderam 
totalmente a renda e 17% tiveram redução no ganho mensal, atingin-
do o percentual de 40%.

Quase metade dos trabalhadores (48%) tem medo grande de per-
der o emprego. Somado ao percentual daqueles que têm medo médio 
(19%) ou pequeno (10%), o índice chega a 77% de pessoas que estão 
no mercado de trabalho e têm medo de perder o emprego. De modo 
geral, nove em cada dez entrevistados consideram grandes os impac-
tos da pandemia de coronavírus na economia brasileira.

A pesquisa mostra também que o impacto na renda e o medo do 
desemprego levaram 77% dos consumidores a reduzir, durante o perí-
odo de isolamento social, o consumo de pelo menos um de 15 produ-
tos testados. Ou seja, de cada quatro brasileiros, três reduziram seus 
gastos. Apenas 23% dos entrevistados não reduziram em nada suas 
compras, na comparação com o hábito anterior a pandemia.

Os dados revelam ainda que a população brasileira continua favo-
rável ao isolamento social (86%), apesar das possíveis perdas econô-
micas, e quase todo mundo (93%) mudou sua rotina durante o período 
de isolamento, em diferentes graus.

A maior parte dos entrevistados (96%) considera importante que 
as empresas adotem medidas de segurança, como a distribuição de 
máscaras e a adoção de uma distância mínima entre os colaboradores. 
Para 82% dos trabalhadores, essas medidas serão eficientes para pro-
teger os empregados.

Um dado apontado pela pesquisa e considerado preocupante pela 
CNI é o endividamento, que atinge mais da metade da população 
(53%). O percentual é a soma dos 38% que já estavam endividados 
antes da pandemia e os 15% que contraíram dívidas nos últimos 40 
dias, período que coincide com o começo do isolamento social.

Entre aqueles que têm dívida, 40% afirmam que já estão com al-
gum pagamento em atraso em alguma dessas dívidas. A maioria dos 
endividados em atraso (57%) passou a atrasar suas parcelas nos últi-
mos 40 dias, ou seja, período que coincide com o isolamento social.

Desde o começo da pandemia de Covid-19, o Sindicato tem sido 
incansável na defesa da vida e da saúde dos trabalhadores e seus fami-
liares, atráves de acordos que garantam o emprego e o máximo possível 
da remuneração, pois não é o momento do trabalhador ter medo de ficar 
desempregado. Com este objetivo foram feitos acordos na Gedore, Re-
ginato e Controil, além da Gerdau.

Com a vigência dos decretos, municipal e estadual, de calamidade 
pública frente à pandemia e com as orientações de isolamento social da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), e demais órgãos competentes, 
as ações da entidade seguem intensas. Os dirigentes do STIMMMESL 
continuam percorrendo as empresas da região, verificando se estão 
cumprindo o acordado, dando as condições necessárias para os traba-
lhadores se protegerem diante da pandemia.

Prioridade é garantir os empregos
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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.

FAÇA PARTE DESTA LUTA!
Salário Mínimo Nacional: R$ 1.045,00

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 

O atendimento na sede do Sin-
dicato está sendo realizado de 
maneira parcial, devido a perma-
nência do estado de calamidade 
pública em decorrência do novo 
coronavírus, Covid-19.

O administrativo do Sindicato 
atende no horário normal, porém 
com o número de trabalhadores 
reduzidos. O portão da entidade 
fica fechado, é necessário que o 

trabalhador se identifique e justi-
fique sua presença na sede, a en-
trada é autorizada mediande ava-
liação de cada caso.

Ressaltamos ainda que é fun-
damental que trabalhadores que 
precisem ir ao Sindicato estejam 
utilizando máscaras e, de pre-
ferência, sem a companhia de 
familiares e terceiros. Agradece-
mos a compreensão de todos!

DEPARTAMENTO MÉDICO
O agendamento e também informações sobre receitas estão sen-

do realizadas através do telefone (51) 3566.0318, das 9h às 10h, de 
segunda à sexta. Somente após a avaliação do departamento é que 
ocorre o agendamento da consulta, se esta for necessária.

O atendimento da dentista será feito apenas em casos de urgências 
e também precisa ser marcado por telefone, previamente.

ATENDIMENTO JURÍDICO
O departamento jurídico do Sindicato, Young, Dias, Lauxen & Lima Ad-

vogados está atendendo e assessorando a categoria, diariamente, on-line e 
pelos telefones/whatsapp: 98037-2140, 98037-1801 e 98422-8006. O con-
tato também é possível através dos canais de e-mail: young@young.adv.br e 
da página do facebook: Young, Dias, Lauxen e Lima Advogados.

COOPERATIVA
O atendimento na Cooperativa continua suspenso na sede do Sindicato. 

E de acordo com um comunicado da direção da PapelCred os empréstimos 
também estão suspensos por tempo inderteminado.

SALÃO DE FESTAS, GINÁSIO E ÁREA DE LAZER 
O atendimento está suspenso, sem previsão de retorno das atividades. 

Inclusive as reservas do salão de festas estão suspensas.

Atenção ao funcionamento 
dos serviços do Sindicato

UNIDADE

A importância do Sindicato 
e da coletividade

Ao vivermos esta situação de pandemia, que nos obriga a mudar 
nossa rotina e mudarmos hábitos, é natural refletirmos sobre alguns 
valores. Ao ficarmos dentro de casa e evitando ao máximo o contato 
físico com outras pessoas, estamos percebendo a importância da co-
letividade, do trabalho coletivo, da união e do quanto precisamos um 
dos outros para nos fortalecermos.

Quando precisamos sair de casa para trabalhar, precisamos nos pro-
teger, proteger o nosso colega da fábrica e proteger os nossos familia-
res. Essa vivência, junto com respeito e a consciência da necessidade 
de realizarmos os cuidados em relação a saúde nos faz experienciar, 
viver na prática e no diariamente algo que há muitos anos os Sindica-
tos defendem, que JUNTOS SOMOS FORTES!

As entidades classistas sempre defenderam o poder da união e da 
coletividade, contrariando o discurso neoliberal e capitalista, da in-
dividualidade e das negociações individuais, defendidas pela grande 
maioria dos empresários brasileiros.

Os sindicatos sempre foram instrumentos de luta fundamentais para 
a proteção dos trabalhadores e isso está mais evidente nesta conjun-
tura que estamos vivendo, de pandemia. Se antes acordos coletivos 
já eram bandeiras da luta sindical, agora é da compreensão de todos 
os trabalhadores e, até de alguns empresários, pois ninguém enfrenta 
uma crise sozinho. A saída para toda e qualquer crise sempre será me-
nos danosa se for pensada com união e priorizando o coletivo.

As entidades classistas sempre defenderam o poder 
da união e da coletividade, contrariando o discurso 

neoliberal e capitalista de negociações individuais

JUNTOS SOMOS FORTES
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DIA DO TRABALHADOR SAÚDE

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. 

Atos virtuais no 1º de Maio e defenderam 
emprego, saúde, renda e a democracia

A pandemia causada pelo novo co-
ronavírus modificou a vida no mundo 
inteiro. Respeitando a principal reco-
mendação para salvar vidas, o isola-
mento social, as tradicionais mani-
festações do 1º de Maio, que desde o 
século XIX ganham as ruas em todo o 
planeta, neste ano, pela primeira vez 
na história, foram realizadas em for-
mato digital, com transmissão ao vivo 
através das redes sociais.

No Rio Grande do Sul, um ato virtual 
marcou o momento de luta do Dia dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras, reunindo artistas, 
centrais sindicais, movimentos sociais e represen-
tantes políticos de partidos de esquerda. Com cer-
ca de 12 mil visualizações ao vivo, o ato ocorreu 
das 9h30 às 11h30 e teve mais de duas mil reações 
e comentários do público, que de casa mandou sua 
saudação e reforçou a luta em defesa dos direitos, 
com destaque para o #ForaBolsonaro. 

Ato nacional - Após,  aconteceu a transmis-
são  do “1º de Maio Solidário, um novo mundo 
é possível”,  que teve início às 11h30, com uma 
mensagem de pedido de doação (www.todomun-
do.org) para os trabalhadores e trabalhadoras 
que lutaram para construir um Brasil mais justo 
e, que estão diante de uma crise profunda, lar-
gados à própria sorte, sem emprego, comida e 
dignidade nesta pandemia.

Cantores, cantoras, atores, atrizes, sindicalis-
tas e religiosos falaram sobre a importância dos 
trabalhadores e trabalhadoras e, que é preciso 
que as pessoas fiquem em casa e sejam solidá-
rias. Muitos pediram Fora Bolsonaro, que vem 

negando a existência da pandemia, chamando a 
Covid 19, de gripezinha.

A ‘live’ do 1º de Maio da CUT e demais cen-
trais foi recheada com depoimentos emociona-
dos de internautas e artistas que contaram porque 
e por quem ficam em casa. Os atores Rodrigo 
Santoro, Cauã Reymond, Renato Aragão, o Didi, 
dos Trapalhões e Lilia Cabral foram algumas das 
personalidades a pedir para que os brasileiros fi-
quem em casa durante a pandemia.

Internacional - O ato virtual teve atrações 
internacionais também. O ator e ativista norte-
americano Dany Glover, conhecido por filmes 
como Máquina Mortífera e O Dia Depois de 
Amanhã. Ele saudou os trabalhadores do Brasil 
e de todo mundo, em especial aqueles que estão 
nas linhas de frente de combate ao coronavírus 
e afirmou ser necessário começar a construir o 
futuro, o que de acordo com ele, significa mudar 
o sistema baseado no lucro e criar um sistema 
que se importe com a pobreza e com as pessoas 
mais pobres, “como foi construído sob a admi-
nistração de Lula da Silva e sob a administração 
de Dilma”, lembrou o ator.

Outra atração internacional que causou gran-
de expectativa nas redes sociais, foi a participa-
ção do ex-baixista do Pink Floyd Roger Waters. 
Também ativista, o músico afirmou estar feliz por 
participar da celebração do 1° de Maio. “Sei que 
isso é uma grande celebração dos movimentos 
dos trabalhadores no Brasil e meu coração está 
com vocês de qualquer forma. Esses são tempos 
conturbados, então fiquem em segurança”. Em 
seguida, cantou a emblemática canção “We Shall 
Overcome” (Nós vamos superar).

Página do facebook STIMMMESL transmitiu as lives

Não faça o vírus circular! Sempre que puder, fique em casa.
Se precisar sair, use máscara e higienize sempre as mãos.

Já são milhares de brasileiros mortos pela Covid-19.
Agora é o momento de conscientização e união.

Cuide de si e de quem você ama!

#VAI PASSAR #VAMOSVENCEROVÍRUS


