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A MARRETA

Leia também:
- Mais sobre a campanha salarial: live do Sindicato mostra que a patronal 

tem condições de conceder o reajuste reivindicado
- Ainda: prestação de contas e reparação de veículos

Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de São Leopoldo e Região

JUNTOS SOMOS FORTES

Campanha salarial está a todo vapor! 
Assembleia geral será realizada na quinta, dia 22

ASSEMBLEIA GERAL

Quinta-feira, 22 de outubro

1a  chamada: 18h 
2a  chamada: 18h30

Na sede do Sindicato 
(Rua David Canabarro, 106, Morro do Espelho/SL)

Pauta: apreciação da proposta 
da patronal

Após várias atividades em portas de fábrica, o Sin-
dicato dos Metalúrgicos de São Leopoldo e Re-
gião (STIMMMESL) conseguiu mudar a proposta 

inicial da entidade patronal, que era de não dar reajuste e 
apenas abono. 

Isso mostra que os trabalhadores da nossa base, mesmo 
com a pandemia do covid-19, estão dispostos a lutarem 
pelo reajuste salarial.  

A nova proposta foi apresentada na reunião realizada no 
dia 13 de outubro, por isso, o STIMMMESL convoca todos 
os trabalhadores e trabalhadoras para participarem da as-
sembleia geral que será realizada na próxima quinta-feira 
(22), na sede da entidade para juntos avaliarem a proposta.

PARTICIPE! SUA PRESENÇA 
É MUITO IMPORTANTE!



A MARRETA - 2
CAMPANHA SALARIAL

Na noite de 1º de outubro, o STIMMMESL 
realizou a live “Campanha salarial: empre-
go após pandemia”, com o presidente do 
STIMMMESL, Valmir Lodi e o economista 
do Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Ricar-
do Franzoi. O secretário de comunicação, An-
derson Macedo Gauer foi o mediador.

O economista apresentou informações 
(veja nas imagens abaixo) para a negociação 
coletiva com um apanhado de dados do ano 
anterior e durante o período da pandemia, que 
iniciou na segunda quinzena de março. “Hou-
ve sim uma paralisação econômica no país, 
porém nem todos os setores foram prejudica-
dos. O setor industrial, por exemplo, foi afe-
tado, mas por outro lado foi um dos setores 
que mais recebeu ajuda do governo”, expli-
cou Franzoi.

Segundo o economista, a indústria corres-
ponde à 28,8% do Produto Interno Bruto (PIB) 
de São Leopoldo, maior do que índice do se-
tor no PIB do estado. Outro aspecto positivo 
apresentado pelo economista é que no saldo 
do emprego formal, apesar das demissões, o 

município tem o melhor resultado 
entre as cidades analisadas. Fran-
zoi também fez um apanhado das 
negociações de todo o país, cuja 
maioria fechou com índices de re-
ajuste acima do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor (INPC). 

“Não vemos no governo do 
estado, uma política ou até mes-
mo uma preocupação com o setor da indús-
tria, que é importantíssimo. Parece que o Rio 
Grande do Sul irá virar uma grande fazenda, 
para produzir soja e exportar. Essa é a única 
preocupação do governo”. 

Após, o presidente do Sindicato lembrou 
que a entidade fez inúmeros acordos para mi-
nimizar os impactos da pandemia para os tra-
balhadores da base. “Nós já colaboramos com 
os empresários ao não debater as cláusulas 
salariais no início da pandemia, agora será a 
vez dos patrões retribuírem, mesmo sabendo 
que eles nunca querem dividir o lucro deles”, 
disse Valmir.

O dirigente ressaltou também que há sim, 
muitas empresas contratando, com traba-

lhadores fazendo horas extras e até mesmo 
criando novos turnos de trabalho devido a 
demanda da produção. “As empresas estão 
produzindo e lucrando, por isso nós não va-
mos aceitar abono como a patronal quer. Nós 
vimos os dados, eles podem sim dar um rea-
juste acima da inflação”, afirmou ele.

Por fim, Valmir chamou atenção para a 
apresentação feita pelo economista do Die-
ese, que está disponível na live. “Diante de 
todos esses dados, não tem porque a patronal 
continuar com esse discurso. Além disso, é 
importante para os trabalhadores entenderem 
de onde a gente tira os dados e os números 
para brigar na mesa de negociação, nada é da 
nossa cabeça, nós temos um respaldo técnico 
para enfrentar o desrespeito da patronal”.

Campanha salarial e emprego após pandemia 
são temas de live do Sindicato

Economista do Dieese apresentou dados
que provam que empresários tem condições 

de conceder o reajuste reivindicado



A MARRETA - 3
PRESTAÇÃO DE CONTAS

O STIMMMESL realizou assembleia geral com 
a categoria na noite de 24 de setembro, na sede da 
entidade. A prestação de contas do exercício de 
2019 e a previsão orçamentária para 2020 foram os 
pontos de pauta.

Os contadores da  VSS Assessoria  Contábil  
apresentaram a  arrecadação e a aplicação dos re-
cursos financeiros no ano passado e a projeção para 
o atual exercício, que foram aprovados pelos me-
talúrgicos que participaram da assembleia, após os 

integrantes do Conselho Fiscal darem o parecer.
Normalmente, a assembleia de prestação de 

contas é realizada no mês de março, porém devido 
à pandemia do coronavírus, a atividade foi realiza-
da agora.  

Em assembleia, metalúrgicos aprovam prestação de contas



A Cooperativa do Sindicato está funcioanando normalmen-
te, de segunda à sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 16h. 

Documentos necessários: comprovante de residência (des-
de quando mora no local), de renda, CPF, RG, CNH, natura-
lidade, solicitação do valor do empréstimo, número de conta 
para ser depositado e data de admissão (trazer carteira de tra-
balho, caso não conste no contracheque). 

É necessário que a empresa seja conveniada com a coope-
rativa, verifique junto ao RH e presione a empresa para se conveniar! Mais informações através 
do telefone (51) 3592.8169, ramal 31, com José Jesus.

A MARRETA - 4
SERVIÇO

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 Gonçalves, 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. 

Cooperativa de Crédito do Sindicato  
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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!

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 

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

Faça sua denúncia de forma anônima no site do 
Sindicato ou pelo whatsapp (51)  99501.8195

Nossos telefones e whatsapp para atendi-
mento direto e esclarecimento de dúvidas:

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

O plantão da assessoria jurídica 
acontece todas as terças-feiras,

das 9h às 12h na sede do STIMMMESL


