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A MARRETA

O  presidente do Sindicato-
dos Metalúrgicos de São Leopoldo 
(STIMMME-SL), Valmir Lodi, acom-
panhado do secretário-geral, Valdemir 
Pereira, e do tesoureiro Gerson Mat-
tos, entregou ao prefeito Ary Vanazzi 
(PT), na manhã da quinta-feira, 21 de 
janeiro, um ofício disponibilizando o 
ginásio esportivo da entidade, mais 
conhecido como Bigornão, para vaci-
nação da população contra a Covid-19.

Valmir destacou a importância da 
iniciativa, considerada por ele e pe-
los demais dirigentes do Sindica-
to como “um gesto de solidariedade 
para com a população do município”.

“Queremos vacinas para todos e todas 
o mais rápido possível. Só após a imuni-
zação do conjunto da população é que a 
vida voltará realmente ao normal. Para que 
isso seja possível, é que decidimos realizar 
esta ação solidária”, destacou o presidente 
do Sindicato. Conforme Pereira, que tam-
bém ocupa a pasta da Saúde da entidade, 
o momento é de comemorar a chegada do 
imunizante, mas também de reafirmar a 
importância dos protocolos de segurança e 

higienização no combate ao novo corona-
vírus, que já infectou mais de 15.516 habi-
tantes da cidade, levando 240 deles a óbito.

“Nós, como Sindicato dos Metalúrgi-
cos, decidimos fazer um trabalho social e 
disponibilizar o espaço da nossa entidade 
para vacinar o povo. Porém, esta boa notí-
cia não basta. Mesmo com a primeira dose, 
temos de seguir com os cuidados básicos, 
pois temos ainda de tomar a segunda dose 
da vacina para ficarmos livres da doença. 

É importante que cada traba-
lhador e trabalhadora cumpra 
o distanciamento social, use 
álcool gel e lave as mãos cons-
tantemente”, destacou Pereira.

“Estamos em uma luta contra um 
inimigo invisível, mas, se cada um 
fizer a sua parte, venceremos a ba-
talha contra a covid-19”, concluiu.

Vanazzi agradeceu o auxílio 
e destacou que o município tem 
logística para buscar a vacina e 
vacinar a população. “Acho im-
portante esse olhar do Sindicato 
e também a necessidade de criar 

um movimento da sociedade civil para 
pressionar o governo federal para garantir va-
cinas para a população”, enfatizou o prefeito.

TRABALHADORES METALÚRGICOS OFERECEM GINÁSIO 
DO SINDICATO PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19

     Mais de 4mil leopoldenses já foram vacinados contra o coronavírus 
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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.

DIREITO

SINDICATO ESTÁ
 DE ANIVERSÁRIO

O Sindicato dos Metalúrgicos de São-

Leopoldo e Região completa 77 anos dia 
12 de fevereiro e agradece a todos os asso-
ciados, os aposentados e qualquer pessoa 
que ao longo da trajetória da entidade te-
nha ajudado à construí-la como símbolo de 
luta e resistência da classe trabalhadora. É 
umas data importante e que chega em meio 
à uma pandemia que já vitimou mais de 220 
mil brasileiros. Nesta hora, o STIMMME-
-SL reforça sua solidariedade para com população da 
cidade, como explica o presidente Valmir Lodi. 

“São 77 anos de sonhos e conquistas, de compro-
misso com os trabalhadores metalúrgicos. Agora, em 
meio ao processo de desindustrialização que vivemos, 
é ainda mais importante nos unirmos enquanto cate-
goria para evitar abusos autoritários da patronal, que, 
como sempre, quer descontar os prejuízos da crise do 
covid-19 em cima do lombo do trabalhador. Não per-
mitiremos!”, destaca o dirigente sindical.

Nas décadas de 30 e 40 o mundo e o Brasil sofreram grandes mudan-
ças. No país começa a era Vargas que reve a economia e passa o foco do 
campo para as cidades. A  indústria, a relação empregado e patrão até esse 

momento não tinham regras, com  jornadas 
intermináveis de trabalho, salários irrisórios 
onde toda mão de obra era explorada inclu-
sive a infantil, nessa época eram muitas as 
associações de trabalhadores que se ampa-
ravam e buscavam soluções para as relações 
trabalhistas.

As inconstâncias políticas do país e a pró-
pria ditadura Vargas acabou com as lideran-
ças sindicais daquela época, desarticulando 
os movimentos dos trabalhadores apesar de 

dura repreensão nos meados da década de 40. 
Lideranças trabalhistas voltam a se reorganizar e 

surgem vários sindicatos de diversas categorias em 
todo país. São Leopoldo, por suas características, já 
assumia uma posição como polo metalúrgico e com a 
chegada da indústria calçadista fortaleceu mais, o se-
tor do campo por sua vez começava a perder sua mão 
de obra atraída pela prosperidade e pelos falsos ape-
los dos grandes centros industriais. No inicio da déca-
da de 1940, São Leopoldo era a sede da Associação dos 

Profissionais dos Trabalhadores Metalúrgicos, com o crescimento do se-
tor e o regime Vargas perdendo força a categoria volta a se organizar e 
começa a luta para se tornar um sindicato. Em 1942 ele já é organizado 
como uma entidade sindical, mas só em 12 de fevereiro de 1944 recebe a 
carta que aprova seus estatutos e nomeia o Sindicato dos Trabalhadores.

Tradicional Curso do Sindicato, de Eletri-
cidade e Eletrônica, abre inscrições no dia 4 
de janeiro na sede do Sindicato. O prazo en-
cerra dia 3 de março. O valor da inscrição é 
de R$ 49,00, as apostilas já estão incluídas no 
investimento.zA mensalidade de cada curso é 

8x de R$98,00 para não associados e 8 x  de 
R$ 75,00 para tqualquer sócio do STIMM-
ME-SL. São 8  meses  de  aulas  teóricas  e  
práticas, com início em março. Será entregue  
Certificado  de  Capacitação no final do curso.

FAÇA SUA DENÚNCIA 
DE FORMA ANÔNIMA 

EM METALSAOLEO.ORG.BR
Mais informações à disposição no Sindicato      
ou pelo e-mail elektron.nh@terracom.br. 

OPORTUNIDADE

Um sindicato é feito pelos trabalhadores 
associados que contribuem para man-
ter essa estrutura funcionando e atuan-
do para proteger os trabalhadores. Es-
tamos aqui por causa da consciência de 
classe    dessas  pessoas,  que compreen-
dem a importância da luta coletiva. Então, 
no inícío de mais uma ano de lutas e con-
quistas, queremos agradecer a vocês, nos-
sos sócios e sócias, que apesar de todas as 
dificuldades enfrentadas nosúltimos meses, 
seguiram contribuindo com o STIMMME-
-SL. Também agredecemos a todos que 
contribuíram através do desconto assis-
tencial ,  não se opondo à contribuição.
Isso garante que o Sindicato continue 
referência na luta por melhores condi-
ções de trabalho e qualidade de vida.

                           R$ 1999,00  = 4x R$35,00 = R$ 140,00
                          R$2,500.00  = 4x R$50,00 = R$ 200,00
                          R$ 3.499,00 = 4x R$62,50 = R$ 250,00
                          R$ 3.500,00 = 4x R$87,50 = R$ 350,00

                            

              Plantões de atendimento serão realizados todas as terças-feiras ,das 9h às 12h no sindicato 

Conheça a nossa história
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JURÍDICO INFORMAJURÍDICO INFORMA

    ASSESSORIA JURÍDICA RETOMA ATENDIMENTO PRESENCIAL

DIREITO

FIQUE ATENTO AOS
SEUS DIREITOS

                           R$ 1999,00  = 4x R$35,00 = R$ 140,00
                          R$2,500.00  = 4x R$50,00 = R$ 200,00
                          R$ 3.499,00 = 4x R$62,50 = R$ 250,00
                          R$ 3.500,00 = 4x R$87,50 = R$ 350,00

                            

  O Sindicato pede a todos os 
associados para que permaneçam em 
alerta quanto ao pagamento do abo-
no salarial de 2020. Muitas empresas 
da região não estão com o benefício 
em dia e por isso é importante que a 
categoria verifique se entá sendo 
pago  em conformidade da lei vigente. 
   O abono é referente aos me-
ses de Julho, Agosto, Setembro 
e Outubro de 2020 e deve ser 
pago integralmente conforme a 

faixa  salar ial  do  funcionário.

Quem ainda não recebeu o abono 
salarial ou reajustes da convenção 
coletiva,  deve procurar o sindi-
cato para formalizar a denuncia.   

Confira a relação de 
pagamentos e parcelas

 no exemplo abaixo:

    O escritório YOUNG, DIAS, LAUXEN & LIMA 
ADVOGADOS ASSOCIADOS, que assessora juridi-

camente o Sindicato e da Categoria,dipõe de uma equipe 
especializada em Direito do Trabalho, Cível e Previdenciá-
rio, comprometida com o trabalhador nas questões relacio-
nadas ao INSS, como encaminhamentos de aposentadorias 
comum e especial por idade, revisões de aposentadorias e 
benefícios, pensões, auxílio-doença, auxilio-doença aciden-
tário, auxilio-acidente, entre outros casos judiciais. Mui-
tos trabalhadores obtiveram êxito em demandas contra 
INSS, na medida que tiveram reconhecidos períodos es-
peciais e concedidos/implantados, no caso das aposenta-
dorias especiais, aposentadorias com conversão de tem-
po especial, auxílio-acidente, revisões de benefícios.

Prestamos esclarecimentos,  calculamos o  tempo 
de serviço,  análise da documentação para encami-
nhamento de aposentadoria comum,  especial ou com 
reconhecimento de tempo rural e pedidos no INSS.

              Plantões de atendimento serão realizados todas as terças-feiras ,das 9h às 12h no sindicato 

ATENDIMENTO JÚRIDICO 
9h às 12h

   
CONHEÇA O NOSSO 

ESCRITÓRIO TAMBÉM! 
Visite o nosso escritório na 

Rua 1º de Março, nº 113, sala 101- 
andar térreo, Edifício Integral, 
no Centro de São Leopoldo/RS. 

AGENDE SEU HORÁRIO                      
(51)3589-5507 

(51)98037-1801 

Como é conhecimento de todos o salão de festas estava sendo ad-
ministrado e locado por uma Empresa de Eventos, sendo assim o 
Sindicato não tem ingerência sobre as festas que estavam agenda-
das. Destacamos que desde março de 2020 as atividades e locações 
foram devidamente suspensas, em cumprimento dos Decretos Go-
vernamentais, devido a Pandemia do Covid-19. Por este motivo,

 NÃO ESTÁ AUTORIZADO O 
AGENDAMENTO DE NOVAS FESTAS 

NA SEDE DO SINDICATO!

ATENÇÃO!
INFORME SOBREINFORME SOBRE
 SALÃO DE FESTAS SALÃO DE FESTAS
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       O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de São Leopoldo e Re-

gião (STIMMME-SL) esclarece que a Cooperativa de Crédito (Financia-
mentos, Investimentos e Empréstimos), PapelCredi é parceira do Sindi-
cato e tem total independência no trâmite da liberação de empréstimos. A 
nossa entidade não interfere em qualquer procedimento da Cooperativa. 
A parceria firmada em agosto de 2018 era um desejo antigo do STIMM-
ME-SL e uma necessidade da categoria. Com isso, a PapelCredi passou 
a ocupar uma das salas nas nossas dependências e o objetivo sempre 

foi fornecer crédito com juros abaixo do mercado para os nossos as-
sociados. Porém, enfatizamos que todo o processo e trâmite de libe-
ração de crédito é decidido pela Cooperativa. O nosso Sindicato não 
tem qualquer ingerência sobre isso e os empréstimos. Portanto, toda 
e qualquer dúvida deve ser tratada diretamente com a Cooperativa.  

MAIS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO TELEFONE: 
(51) 3592.8169, RAMAL 31, COM JOSÉ JESUS. 

 SEJA SÓCIO E FORTALEÇA A LUTA DOS TRABALHADORES
   O sindicato vem realizando, desde o fim do ano de 
2020, uma campanha intensa de sindicalização nas gran-
des e pequenas empresas de São Leopoldo e região. 
Nosso objetivo é o de reaproximar    todos os trabalhadores da 
endidade sindical, mostrando a importância do sindi-
cato para a categoria e o que o temos a oferecer a ela 
em termos de benefícios e de estruturua. Já visitamos
as  fábricas da Gedore, Taurus e da  Delga . Em  breve  preten-
demos  visitar outras empresas  para associar operários inte-
ressados em fortaçecer a luta por direitos, emprego e  renda.    

NOTA DE ESCLARECIMENTO: COOPERATIVA  

    O STIMMME- SL recebeu denúncias de desrespeito à legis-
lação trabalhista na R Máquinas, em São Leopoldo. Por meio de 
mensagem anônima nas redes sociais da entidade, tomamos conhe-
cimento de que os funcionários da empresa recebem Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs) ao pisarem na fábrica pela primei-
ra vez, não havendo substituição de protetores auriculares, óculos 
e outros equipamentos necessários à operação de maquinário pe-
sado. Os uniformes, cobrados pela empresa de todos os funcio-
nários que pisam no chão de fábrica, não estão sendo corretamen-

te distribuídos, prejudicando trabalhadores que sofrem descontos e 
multas pela não utilização correta de uma peça ou outra que falta. 
O mesmo relato dá conta do registro de diversos casos de covid-19 
dentro da R Máquinas e que a direção da empresa nada estaria fazen-
do para resguardar a segurança dos trabalhadores.vale-transporte 
não está sendo pago e o ticket-refeição está sendo depositado pela 
metade. Há ainda reclamações sobre as refeições oferecidas para 
os operários do terceiro turno, que estariam sendo servidas frias.    

EMPRESA NÃO TROCA EPIS DOS FUNCIONÁRIOS,EMPRESA NÃO TROCA EPIS DOS FUNCIONÁRIOS,
IGNORA CASOS DE COVID, NÃO PAGA VT E CORTA IGNORA CASOS DE COVID, NÃO PAGA VT E CORTA 

VR DOS FUNCIONÁRIOS PEL A METADE  VR DOS FUNCIONÁRIOS PEL A METADE     

SinD2020#@ 


