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Um dos pontos altos da atividade sindical é, sem dúvida, a campa-
nha salarial. Além do reajuste no salário, é durante a campanha 
que se debate inúmeros assuntos para melhorar a qualidade de 

vida dos trabalhadores e trabalhadoras de sua base. A campanha, o reajuste 
salarial e a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) são frutos do trabalho 
do Sindicato.

A Convenção engloba as cláusulas ecônomicas e sociais que definem os 
direitos da categoria.  Feito anualmente,  em  conjunto com o departamento 
jurídico, prevê o reajuste salarial e um piso para a categoria metalúrgica, 

além de outros direitos como auxílio es-
tudante, creche e funeral, quinquênio, 
estabilidade ao aposentando, 13º salário, 
férias, entre outros tantos benefícios. 

Porém, neste ano, a pandemia mundial 
do novo coronavírus, o Covid-19, obri-
gou todo mundo a agir de maneira di-
ferente. Desde o decreto  oficial  que  
institui  o  isolamento  social como a 
melhor maneira de conter o vírus, o 

Sindicato buscou junto à en-
tidade patronal, as melhores 
alternativas para garantir os 
empregos, o máximo possí-

vel da remuneração e, principalmente,  a  saúde  dos  trabalhadores  e seus 
familiares. Paralelo a isso, houveram inúmeras medidas por parte do go-
verno federal, que flexibilizava jornada, salário e direitos dos trabalhadores 
brasileiros. 

Neste ano atípico, o Sindi-
cato optou por renovar as cláu-
sulas sociais da Convenção lá 
no mês de abril e com isso, ga-
rantiu os direitos da categoria 
até a data-base em 2021 e por 
entender que naquele período 
vivíamos um momento de inú-
meras incertezas. 

Já o reajuste da categoria foi 
negociado em novembro e o ín-
dice conquistado foi de 2,35%. 
Como a data-base é 1º de julho, 
foram pagos abonos referentes 
aos meses de julho, agosto, setembro e 
outubro, conforme o salário do traba-
lhador. Com isso, foi possível recuperar 
as perdas que os trabalhadores tiveram 
no período, apesar de toda a resistência 

dos patrões que não que-
riam dar 
r e a j u s t e 
para a ca-
tegoria.

Protagonismo e atuação do Sindicato foi 
fundamental para proteger os trabalhadores

Devido a pandemia, a negociação salarial aconteceu em novembro e apesar da 
resistência dos patrões, trabalhadores recuperaram as perdas no período



A MARRETA - 2
ATUAÇÃO SINDICAL

Tem um supervisor na Index que os traba-
lhadores não aguentam mais.

Segundo os relatos, o cidadão mais pare-
ce um capitão do mato, não tem respeito com 
os trabalhadores e falta educação para esse 
sujeito que em vez de conversar, grita e faz 
ameaças.

O Sindicato marcou uma reunião com a di-
reção da empresa e cobrou uma posição da 
Index em relação a postura deste sujeito mal 
educado e de mais alguns “facilitadores” que 
também estão indo na mesma linha de amea-
çar os trabalhadores.

Os representantes da direção da empresa 
afirmaram que essa não é a orientação da In-
dex. O STIMMMESL não aceita tais atitudes 
e a empresa se comprometeu a resolver esses 
problemas.

Estamos de olho!
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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 sua denúncia 
de forma anônima 

no site do Sindicato!

DENÚNCIA
INDEX

DIREITO
Suspensão nos contratos de trabalho não deve afetar

pagamento do 13º salário e concessão das férias

Em razão da pandemia da COVID-19, muitos contratos de trabalho 
sofreram alterações no decorrer do ano. Tanto as reduções quanto 
as suspensões de jornada resultaram em perdas econômicas/salariais 

e, consequentemente, redução 
do poder aquisitivo. Sendo os 
trabalhadores e trabalhadoras 
os mais penalizados pela cri-
se sanitária no período, não 
devem estes agora sofrer com 
reduções no pagamento do 
13º salário e na concessão das 
férias.

O Governo Federal, por meio do Ministério da Economia, editou 
dia 18 de novembro, a Nota Técnica orientando que a integralidade 
do 13º salário é devida apenas aos trabalhadores/as que tiveram redu-
ção de jornada e salários. Aos contratos com suspensão, estabelece o 
pagamento proporcional do benefício, com impacto também no gozo 
das férias, que devem ser concedidas somente após completos 12 me-
ses de trabalho efetivo.

Importante destacar que segundo o Dieese , mais da metade dos 
acordos estabelecidos até o mês de junho/2020 – 52% - foram de 
suspensão do contrato de trabalho, o que demonstra previamente o 
impacto econômico na vida dos trabalhadores e na economia nacional 
se consolidadas reduções em valores do 13º salário.

Caso o pagamento não seja integral, a orientação do STIMMMESL
 é que o trabalhador procure a assessoria jurídica da entidade

JUNTOS SOMOS FORTES

Desde o início da pandemia 
do Covid-19, e  dos  decre-
tos  de  calamidade  pública  
por conta  da  doença  (edi-
tados  ainda em fevereiro), o  
STIMMMESL  realizou  um  
trabalho  impecável  de  fis-
calização  junto  às  empresas.  

Pautados pelo tripé prote-
ção à saúde do trabalhador e 
seus familiares, manutenção 
do emprego e o garantir o 
máximo possível da remune-
ração, o objetivo também era 
garantir  o cumprimento de 

todas as normas e orientações 
da  Organização  Mundial  da  
Saúde  (OMS)  e demais  ór-
gãos  competentes.  

O  fornecimento dos Equi-
pamentos de Proteção In-
dividual (EPIs),  máscaras,  
álcool  gel,  protetor  facial 
e material para higienização 
das mãos, além da  readequa-
ção  dos  espaços  para  cum-
prir  o distanciamento social 
se tornou o motivo de realiza-
ção de inúmeras assembleias 
nas fábricas da região nos 

últimos meses. Isso sem dú-
vida fez toda a diferença no 
número de casos da covid-19 
na nossa categoria.

Fiscalização e luta intensa marcaram 2020

Um sindicato é feito pelos trabalhadores associados que contribuem 
para manter essa estrutura funcionando e atuando para proteger 

os trabalhadores. Estamos aqui por causa da consciência de classe dessas 
pessoas, que compreendem a importância da luta coletiva. 

Então, na última Marreta de 2020, queremos agradecer a vocês, 
nossos sócios e sócias, que apesar de todas as dificuldades 

enfrentadas nos últimos meses, seguiram contribuindo com o 
STIMMMESL. Também agredecemos a todos que contribuíram através 

do desconto assistencial, não se opondo a contribuição. 
Isso garante que o Sindicato continue referência na luta por melhores 

condições de trabalho e qualidade de vida.
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Chega o fim o ano de 2020 e com ele a certeza 
de que somos um povo guerreiro! Ao longo de 
muitos anos enfrentamos batalhas, lutas contra 
problemas visíveis... Este ano, o mundo intei-
ro enfrentou uma pandemia, algo triste, grave 
e atípico, um inimigo invisível que, primeira-
mente, nos tira o que temos de mais precioso: 
a saúde e a vida e, na sequência, nos traz uma 
crise econômica, financeira, grave aumentando 
a miséria no Brasil e no mundo! 

O Jurídico do Sindicato se solidariza com to-
das as famílias que, infelizmente, tiveram casos 
desta doença e que perderam familiares queri-
dos! Estivemos ao longo deste ano difícil junto 
com o Sindicato lutando para manter os direi-
tos da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), 
conquistados ao longo de anos, garantir um re-
ajuste salarial, bem como garantir os empregos 
de milhares de trabalhadores. 

No decorrer do ano, com a crise econômica 
instaurada em todo o país e no mundo, os re-
flexos atingiram o setor da metalurgia, diver-
sas empresas fecharam ou estão reduzindo o 
quadro de trabalhadores, sendo que o Sindicato 
juntamente com o Jurídico se manteve vigilante 
nestas questões, negociando e ingressando com 
ações judiciais, medidas cautelares para asse-
gurar que os trabalhadores recebam suas verbas 

rescisórias. Estivemos também atentos e 
atuantes nos acordos de redução de jor-
nada, suspensão e demais alterações ex-
cepcionais, concedidas pela Medida Pro-
visória (MP) 936/2020 convertida na Lei 
14.020/2020. 

Salientamos que os trabalhadores tem 
que estar atentos a irregularidades na 
aplicação dos direitos trabalhistas e qual-
quer sinal de riscos de fechamento da 
empresa ou diminuição do quadro de tra-
balhadores, o Sindicato deverá ser acio-
nado para intervir judicialmente.

O Sindicato permanece atuando firme-
mente na fiscalização contra as empresas que 
não estão depositando corretamente o FGTS de 
seus trabalhadores, onde obtivemos diversas vi-
tórias para a categoria em processos judiciais. 
Destacamos a importância de que o trabalhador 
procure o Sindicato e seus diretores, denun-
ciando o atraso nos depósitos de FGTS e INSS 
não recolhido por parte da empresa contratan-
te, pois somente assim a entidade juntamente 
com o departamento Jurídico poderá ingressar 
com ação judicial representando os trabalhado-
res. Salientamos que a ação é interposta pelo 
Sindicato que atua como substituto processual, 
buscando os direitos dos depósitos de FGTS e 

recolhimentos junto ao INSS para todos os tra-
balhadores ativos na empresa inadimplente.

Agradecemos o apoio da categoria nas 
muitas lutas travadas ao longo deste ano e 
pedimos que esta união se fortaleça ainda 
mais nos próximos anos, pois diante da re-
tirada de direitos históricos conquistados 
pelos trabalhadores com a Reforma Traba-
lhista e, agora, diante de impactos causados 
por esta pandemia e medidas emergenciais, 
os desafios serão maiores. Precisamos estar 
mais atentos e unidos, para que juntos pos-
samos encontrar medidas jurídicas a fim de 
amenizar os danos causados em nossa socie-
dade!

A equipe do escritório 
YOUNG, DIAS, LAUXEN & LIMA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS deseja a toda 
categoria um Feliz Natal e um Ano Novo repleto 

de saúde, alegrias, força, prosperidade
 e esperança que dias melhores virão!!!

Destacamos que o Jurídico do Sindicato conta com equipe espe-
cializada em DIREITO DO TRABALHO e PREVIDENCIÁRIO, 
comprometida com o trabalhador também nas questões relacio-
nadas com o INSS (encaminhamento de aposentadorias comum 

e especial, aposentadoria por idade, revisões de aposentadorias e 
benefícios, pensões, auxílio doença, auxílio doença acidentário, 

auxílio acidente...) no INSS e  judicial. 
Muitos trabalhadores obtiveram êxito em demandas contra INSS, na 
medida que tiveram reconhecidos períodos especiais e concedidas/

implantada: aposentadorias especiais, aposentadorias com conversão 
de tempo especial, auxílio acidente, revisões de benefícios...

Realizamos esclarecimentos,  contagem de tempo de serviço,  
análise dos documentos para aposentadoria comum, especial 
ou com reconhecimento de tempo rural e pedidos no INSS.

Procure seus direitos, com quem está 
comprometido com os direitos do trabalhador!

 - Informamos que não haverá atendimento Jurídico na sede do Sindicato 
de 21 de dezembro até 18 de janeiro, devido o recesso do Judiciário. 

- Os plantões no STIMMMESL, toda terça-feira das 9h às 12h, 
recomeçam no dia 19 de janeiro.

- Na sede do escritório (rua 1º de Março, nº 113, sala 101 (Térreo),
 Edifício Integral, Centro de São Leopoldo) haverá atendimento 
em regime de plantão, para casos urgentes, com hora marcada 

através dos telefones 3589-5507 ou celular/whatsapp 98037-1801, 
a partir de 4 de janeiro.

- O escritório retornará com toda equipe Jurídica a partir do dia 20 
de janeiro, mantendo os atendimentos com hora marcada, pra evitar 

aglomerações de pessoas, atendendo aos decretos.

- Em caso de dúvidas, favor entrar em contato diretamente com 
o escritório pelos telefones: (51) 3589-5507, (51) 3591-4640, 

(51) 98037-1801 e (51) 99905-7260, a partir do dia 4 de janeiro.

AVISOS IMPORTANTES

Em meio a pandemia, atuação da assessoria jurídica foi fundamental
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Tradicional Curso do Sindicato, de Eletrici-
dade e Eletrônica, abre inscrições no dia 4 de 
janeiro na sede do Sindicato. O prazo encerra 
dia 3 de março.

O valor da inscrição é de R$ 49,00, as apos-
tilas já estão incluídas neste investimento. A 
mensalidade de cada curso é 8 x R$98,00 para 
não associados e 8 x R$75,00 para os sócios do 
STIMMMESL.

São  8  meses  de  aulas  teóricas  e  práticas, 
com início em março. Será  entregue  Certifica-
do  de  Capacitação 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

 Vem aí mais uma edição 
do curso de Eletricidade

 e Eletrônica

Atenção! 
As piscinas do Sindicato NÃO abrirão nesta temporada, 

devido às restrições geradas pela pandemia do coronavírus!

COMUNICADOS IMPORTANTES

Informamos que o recesso de final de ano do STIMMMESL inicia no dia 
18 de dezembro, sexta-feira.

O atendimento retorna normalmente no dia 4 de janeiro, segunda-feira.

COOPERATIVA DE CRÉDITO: Já o recesso da cooperativa será a 
partir do dia 11 de dezembro, sexta-feira. 

O atendimento retorna normalmente no dia 4 de janeiro, segunda-feira.

Atenção ao recesso de final de ano

Os hospitais da região estão com os leitos 
lotados. Por isso, mais do que nunca, não faça 

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

Nas festas de final de ano, evite aglomeração.
Já são milhares de pessoas mortas pela Covid-19.  

Agora é momento de conscientização e união. 
Cuide de si e de quem você ama!  

#VAI PASSAR


