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Leia também:
- Saiba como será o desconto assistencial e a importância de contribuir com o Sindicato

- Confira como foi a negociação com a patronal e atuação do STIMMMESL
- Veja os valores dos abonos que serão pagos aos trabalhadores além do reajuste

Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de São Leopoldo e Região

Metalúrgicos de São Leopoldo e Região 
aprovam reajuste salarial de 2,35%

Durante assembleia realizada na noite de quinta-feira, 22 de outu-
bro, os metalúrgicos de São Leopoldo e região aprovaram o rea-

juste de 2,35%. A atividade aconteceu na sede do Sindicato dos Trabalha-
dores Metalúrgicos de São Leopoldo e Região (STIMMMESL) e reuniu 
dezenas de pessoas. O índice de reajuste será a partir de novembro.

Neste ano atípico, a negociação do reajuste salarial para a cate-
goria ocorreu nas últimas semanas de outubro. Como a data base da 
categoria é 1º de julho, serão pagos abonos referentes aos meses de 
julho, agosto, setembro e outubro. O valor do abono altera conforme 
o salário do trabalhador e será pago na folha de dezembro.

Devido à pandemia do coronavírus, a entidade optou por renovar 
as cláusulas sociais da Convenção Coletiva de Trabalho. Com isso, 
garantiu os direitos da categoria até 1º de julho de 2021 e por enten-

der que antes vivíamos um momento de inúmeras incertezas, jogou a 
negociação das cláusulas econômicas para novembro.

Os dirigentes que integraram a mesa de negociação com a patronal 
relataram como foram as reuniões e que a proposta inicial dos em-
presários era apenas o pagamento de abono, sem reajuste salarial. Os 
trabalhadores buscaram dados com o Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e constataram que de 
todos os municípios pesquisados no saldo de empregos, a base de São 
Leopoldo tem o melhor cenário.Também foi destacado pelos direto-
res o esforço que a categoria fez ao terem a jornada e os salários redu-
zidos e, em alguns casos, a suspensão do contrato.  Diante disso, era 
possível e necessário ter um índice de reajuste para os trabalhadores.

A assessoria jurídica da entidade acompanhou a atividade.
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DESCONTO ASSISTENCIAL

Durante a assembleia, os trabalhadores também aprovaram a taxa 
do desconto assistencial. Esse valor é importante e contribui para a 
sustentação da entidade sindical, conforme destacaram os sindicalis-
tas que lembraram ainda que os sócios que não se oporem ao desconto 
tem benefícios nos serviços oferecidos pelo STIMMMESL, como a 
isenção da taxa de uso das piscinas. Todos  os  trabalhadores(as),  as-
sociados ou não, pagarão a taxa de contribuição negocial.

Entenda a importância de contribuir - muitos trabalhadores não 
associados ao sindicato discutem a legitimidade da cobrança da taxa  
negocial,  assim  como  questionam  os  ganhos  com  a  luta  sindical.  
Neste  sentido,  vale relembrar que a cobrança desta taxa é advinda de 
um dever constitucional do sindicato, visto que, este é obrigado pela 

Constituição Federal a representar toda a categoria em negociações 
coletivas.  Estas,  por  sua  vez,  geram  custos que vão desde uma 
assessoria jurídica permanente  ao  Sindicato  e  aos trabalhadores(as) 
até a mobilização  da  categoria  em assembleias e atos de Campanha 
Salarial, assim como a elaboração de jornais e informes. O Sindica-
to tambem oferece aos trabalhadores, os serviços do setor de saúde, 
onde é possível realizar consultas médicas e odontológicas, além do 
salão de festas e do ginásio de esportes.

Agora é hora de retribuir e fortalecer o Sindicato

Como será o desconto?
Para quem tem salário até R$ 2.002,00:

5 parcelas de R$ 16,00

Para quem tem salário acima de R$ 2.002,00:
5 parcelas de R$ 24,00

E a oposição?
A oposição ao desconto assistencial poderá ser 
realizada entre os dias 16 a 25 de novembro, 

das 8h às 18h, na sede do Sindicato.

Você sabia que no Brasil não há nenhuma 
lei que garanta o reajuste salarial? E em  um  
país  sem  lei  salarial, esperar pela bonda-
de dos  empresários  em  conceder  reajustes  
acima  da  inflação  é  quase  um  milagre. 

Tanto  é  que  nos  últimos anos as propos-
tas dos patrões, em muitas mesas de negocia-
ção  giraram  em  torno  do  parcelamento  da 
inflação, ou seja, parcelar a desvalorização 
dos salários, sem qualquer expectativa de ga-
nho real aos trabalhadores. 

Também nas últimas campanhas, muitas 
foram as tentativas de retirar direitos  pre-

vistos  na  Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT),  como  o Triênio e  
Quinquênio, que é garantia de valo-
rização aos trabalhadores veteranos 
de uma empresa.

Além disso, se não tem reajuste salarial 
também não tem aumento nas demais cláusu-
las ecônomicas, nem incidência no valor do 
um terço das férias, do 13o salário e nos auxí-
lios estudante, creche e funeral.

Isso tudo só é conquistado por causa da 
luta feita pelas entidades de classe, que re-
presentam os trabalhadores. 

Portanto, quanto mais sócios um sindicato 
tiver, mais forte e respaldado ele é. 

Sem sindicato e sem a mobilização da ca-
tegoria estaríamos desprotegidos e à mercê 
da retirada de direitos promovida pelo atu-
al governo e sem uma valorização digna do  
nosso salário. 

Mais do que nunca, o sindicato precisa do 
trabalhador e o trabalhador precisa do sindi-
cato!

LEGISLAÇÃO
Não existe lei sobre o reajuste salarial, ele é fruto 

da luta das entidades sindicais

JUNTOS SOMOS FORTES

A estipulação e o reconhecimento de um piso salarial 
é uma luta constante de muitas categorias no país, 
visto que não existe legislação salarial que garanta 

reposição automática das perdas inflacionárias
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ATUAÇÃO SINDICAL

Todos os anos, ao encerrar a campanha sa-
larial, uma entidade sindical finaliza uma eta-
pa fundamental para melhorar a qualidade de 
vida dos trabalhadores e trabalhadoras de sua 
base. A campanha, o reajuste salarial e a Con-
venção Coletiva de Trabalho (CCT) são frutos 
do trabalho do Sindicato. A atuação sindical 
sempre foi muito importante para combater 
as desigualdades sociais e distribuir a renda 
de maneira justa. Porém neste ano de 2020, 
com a pandemia de covid-19 que se instalou 
no mundo inteiro, o trabalho sindical se tor-
nou ainda mais importante. 

Neste ano atípico, o Sindicato optou por re-
novar as cláusulas sociais da Convenção lá no 
mês de abril e com isso, garantiu os direitos da 
categoria até a data base em 2021 e por enten-
der que naquele período vivíamos um momento 
de inúmeras incertezas. Por isso, a negociação 
das cláusulas econômicas ocorreu só agora.

Desde o início da pandemia do Covid-19, 
e dos decretos de calamidade pública por 
conta da doença (editados ainda fevereiro), 
o STIMMMESL realizou um trabalho impe-
cável de fiscalização junto às empresas. O 
objetivo era garantir a proteção à saúde dos 

trabalhadores e seus familiares atráves do 
cumprimento de todas as normas e orientações 
da Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
demais órgãos competentes. O fornecimen-
tos dos Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs), máscaras, álcool gel, protetor facial 
e material para higienização das mãos, além 
da readequação dos espaços para cumprir o 
distanciamento social se tornou o motivo de 
realização de inúmeras assembleias nas fábri-
cas da região. 

Após seis meses, a entidade patronal pro-
curou o Sindicato para conversar sobre o re-
ajuste salarial como combinado e na primeira 
reunião já apresentou uma proposta de abono 
no lugar  do reajuste. O que os dirigentes sin-
dicais que integram a mesa de negociação ne-
garam na hora, deixando claro que os traba-
lhores metalúrgicos mereciam e precisavam 
de um aumento que no mínimo recuperasse as 
perdas do período. Os diretores do STIMM-
MESL tamém ressaltaram que a categoria ha-
via colaborado com os patrões ao aceitarem 
a redução de jornada e salário e em alguns 
casos, a suspensão dos contratos para que as 
empresas enfrentassem o período das restri-

ções ecônomicas devido às pandemia.
A partir disso, o Sindicato iniciou as as-

sembleias nas portas de fábricas para con-
versas com os trabalhadores e pressionar a 
patronal de não pagar apenas um abono. O 
que ocorreu apenas na quarta reunião. Com 
isso, além do abono referente ao período 
retroativo da data base, ficou garantido o 
reajuste que começará a ser pago na folha 
de novembro.

Confira os valores 
do abono

R$ 1.999,00: R$ 35,00 (4x) = R$ 140,00

R$ 2.500,00: R$ 50,00 (4x) = R$ 200,00

R$ 3.499,00: R$ 62,50 (4x) = R$ 250,00

R$ 3.500,00: R$ 87,50 (4x) = R$ 350,00

www.metalsaoleo.org.br          Sindimetal.sãoleopoldo
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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$ 1.533,40 (piso normativo)

Adicional de Insalubridade
Grau Médio - 20% do SM

Grau Máximo - 40% do SM

INDICADORES
 SALARIAIS

A CCT engloba mais de 50 cláusulas (ecô-
nomicas e sociais) que foram construídas ao 
longo das negociações e  definem  os  direi-

tos da categoria. Confira alguns deles:

Pisos salariais - Reajustes 
Antecipações - Transporte 

Horas-extras - Compensações  
CIPA - Adicionais noturnos 
Aviso prévio - Férias - EPI’s
Ajuda de custo ao estudante 

 Auxílio creche - Auxílio funeral  
Garantia ao alistando, 

à gestante e ao aposentando

ABONO

Esses valores são referente aos meses 
de julho, agosto, setembro e outubro, 

já que a data-base da categoria é 
1o de julho e o percentual de reajuste 

não é retroativo. O valor total do abono 
será pago na folha de novembro

Apesar da pandemia e da crise econômica, 
atuação do STIMMMESL protegeu a categoria 

e conquistou o reajuste

TEMPORADA DAS PISCINAS 2020/2021

Informamos que ainda não há nenhum decreto ou orientação oficial para o funcionamento das piscinas coletivas diante 
do atual cenário da pandemia, nem para o uso da área verde e das churrasqueiras. Assim que alguma deliberação

neste sentido for publicada, estaremos informando os nossos associados e divulgando nos meios de comunicação do Sindicato.

DIREITOS



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.
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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  

Faça sua denúncia 
de forma anônima 

no site do 
Sindicato ou pelo 

whatsapp (51)  
99501.8195Nossos 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


