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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de São Leopoldo e Região

O segundo ano da pandemia de covid-19 iniciou sem aglome-
rações, com festas de réveillon e canaval canceladas, mas 
comemoramos a chegada das vacinas à população. A socie-

dade seguiu se adaptando com a nova realidade e aqui no Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de São Leopoldo e Região (STIMMMESL) 
não foi diferente, boa parte da nossa atuação sindical foi determinada 
pela necessidade de minizar os impactos da pandemia e da grave crise 
econômica que assola o país. 

A permanente e fundamental luta do Sindicato para garantir qualidade 
e condições de trabalho tanto no que diz respeito à saúde dos trabalhado-
res como a manutenção dos direitos dos mesmos foi evidenciada em di-
ferentes momentos do ano, principalmente através dos diversos acordos 
firmados com as empresas, garantindo emprego para categoria. 

Quando todos comemoravam o início da vacinação contra o coronaví-
rus, procuramos a prefeitura e colocamos o ginásio Bigornão a disposi-
ção das autoridades para ser usado como local de imunização, caso fosse 
necessário.

Ainda pensando na sociedade que sofre as consequências da pande-
mia e também, da falta de uma política econômica, o Sindicato realizou 
uma grande campanha contra a fome, onde arrecadamos mais de 180 
cestas básicas durante quase 30 dias de campanha, realizada nas fábricas 

do Vale dos Sinos.
Em julho, tive-

mos o fechamento 

do ponto alto da atuação sindical, a campanha salarial. Este ano, os tra-
balhadores da categoria aprovaram por unanimidade o reajuste de 9.5% 
nos salários e de 10,50% no piso dos metalúrgicos, atualizando assim 
a Conveção Coletiva de Trabalho. A Convenção engloba as cláusulas 
ecônomicas e sociais que definem os direitos da categoria.  Feito anu-
almente,  em  conjunto com o departamento jurídico, prevê o reajuste 
salarial e um piso para a categoria metalúrgica, além de outros direitos 
como auxílio estudante,  creche  e  funeral,  quinquênio, estabilidade ao 
aposentando, 13º salário, férias, entre outros tantos benefícios.

Participamos também das plenárias estatutárias da CUT-RS, da CUT  
e da CNM/CUT, instâncias fundamentais para a proteção da classe tra-

balhadora. 
Chegamos no final de 2021 com novas variantes da doença, 

porém destacando a importância da imunização completa con-
tra a covid-19, integrando a Câmara Temática da Indústria da 
prefeitura de São Leopoldo, iniciando o processo eleitoral do 
STIMMMESL, que se dará em janeiro de 2022 e com a certeza 
de que a união com a categoria fez o Sindicato mais forte!

Atuação do STIMMMESL foi determinante para 
garantir empregos e direitos para a categoria

Acordos com empresas, atuação junto ao poder público, reajuste salarial que 
recuperou as perdas do período e campanhas de solidariedade marcaram o ano de 2021 

ATENÇÃO AO RECESSO 
DE FIM DE ANO! 

O recesso do STIMMMESL inicia dia 22 de 
dezembro e vai até 2 de janeiro. 

O atendimento retorna normalmente dia 3.

Eleições sindicais
As eleições para a direção do STIMMMESL ocorrem 

nos dias 13 e 14 de janeiro. 
É muito importante que todos os sócios e sócias 

participem da votação.
Em breve, mais informações serão divulgadas.



Nos últimos meses do ano, diretores 
do Sindicato representaram a categoria, 
participando das plenárias estatutárias da 
CUT-RS, da CUT Nacional e da CNM/
CUT, entidades que o STIMMMESL é fi-
liado e que são instâncias fundamentais 
para a proteção da classe trabalhadora. 

O Sin-
dicato também integra a Câmara Te-
mática da Indústria da prefeitura de 
São Leopoldo, que prevê o desenvol-
vimento industrial local com geração 
de emprego de qualidade e renda.
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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.

MUNICÍPIO

CONQUISTA

RETROSPECTIVA
JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL

MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO

SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO

Os primeiros meses do ano foram marcados por acordos com as 
empresas para garantir melhores condições de trabalho, tanto 

nas questões de saúde do trabalhador como na ga-
rantia de direitos.

Em fevereiro, o STIMMMESL comemorou 77 
anos de luta na defesa da categoria. 

Pensando no bem-estar de todos e com o iní-
cio da vacinação contra o covid-19, o Sindica-
to procurou a prefeitura e colocou o ginásio 
Bigornão a disposição das autoridades, caso 
fosse necessário ampliar os locais de vaci-
nação no município. 

STIMMMESL luta para garantir pa-
gamento das verbas rescisórias aos 

trabalhadores da Flocar
No dia 26 de novembro, a Metalúrgica Flocar comunicou os traba-

lhadores que encerraria suas atividades. Diante disso, os metalúrgicos 
procuraram o Sindicato, que imediatamente acionou a Justiça para 
garantir o pagamento das verbas rescisórias.

A liminar, deferida ainda na noite de 26 pelo Juiz da 4ª Vara do 
Trabalho de São Leopoldo, concedeu ao Sindicato a responsabilidade 
pela vigilância do local. Dirigentes sindicais estão se revezando na 
empresa para garantir o cumprimento da decisão judicial.

O prédio foi lacrado a fim de garantir a permanência dos bens na 
empresa, os quais serão penhorados para garantir o pagamento das 
verbas rescisórias e demais créditos trabalhistas, pois a empresa in-
formou que não terá condições de realizar o pagamento das rescisões 
no prazo legal.

O presidente do Sindicato, Valmir Lodi, conta que no dia 30 foi 
feito o levantamento financeiro das 
máquinas para o pagamento dos traba-
lhadores. “Estamos fazendo o possível 
para pagar o pessoal o quanto antes. 
Essa é mais uma conquista dos traba-
lhadores que vieram buscar o Sindicato 
diante do ocorrido. Juntos somos for-
tes”, declarou Valmir.

O Sindicato realizou uma grande campanha contra a fome, onde 
foi arrecadado mais de 180 cestas básicas, graças a solidariedade da 
nossa categoria. Foram quase 30 dias de campanha, realizada nas 
fábricas da base.

Em julho, tivemos o fechamento do ponto alto da atuação sindical, 
a campanha salarial. Este ano, os trabalhadores da categoria aprova-
ram por unanimidade o reajuste de 9.5% nos salários e de 10,50% 
no piso dos metalúrgicos, atualizando assim a Conveção Coletiva de 
Trabalho.

Além do aumento real, os trabalhadores mantiveram as cláusulas 
sociais presentes na última convenção e conquistaram a reposição 
integral da inflação do período, fixada em 9,22%, conforme levan-
tamento realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (DIEESE).

O Sindicato participou 
do ato de instituição e pos-
se dos membros da Câmara 
Temática da Indústria de 
São Leopoldo, realizado na 
prefeitura do município, na 
manhã de 9 de dezembro. 
A cerimônia reuniu representantes do poder público, empresários e 
trabalhadores da região.

O STIMMMESL é membro da Câmara que tem como objetivo pro-
por e envolver a sociedade num projeto que pretende desenvolver o 
protagonismo da indústria de São Leopoldo. Atualmente, a cidade tem 
cerca 1300 empresas que empregam 23 mil trabalhadores, o que repre-
senta  40% das pessoas  com vínculo empregatício. Além disso, nos úl-
timos 10 meses foram criados 3.327 novos postos de trabalho no setor. 

O presidente do Sindicato, Valmir Lodi, falou da importância de 
todos os setores participarem da Câmara Temática e defendeu que é 
fundamental  qualificar a mão de obra “para que uma empresa não 
roube trabalhador da outra.”

“Precisamos que os trabalhadores tenham oportunidades e aumen-
to de renda”, disse ao sugerir que a Câmara tenha um projeto a longo 
prazo, para além do governo atual e que incorpore cidades vizinhas. 
“Queremos andar juntos com o poder público e os empresários para 
melhorar o município”, finalizou.

Câmara Temática da Indústria é 
instituída em São Leopoldo
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INFORMES JURÍDICOS

Mais um ano atípico, de muita luta e su-
peração se encerra para todos nós. O ano de 
2021 chega ao fim e com ele reafirmamos a 
força e o espírito guerreiro do nosso povo 
que, aos poucos está conseguindo com a aju-
da da ciência, através das vacinas, vencer 
esta Pandemia e combater a covid-19. 

Precisamos seguir nos cuidando e lutando 
contra este inimigo invisível e contra os vi-
síveis, as irregularidades existentes nos am-
bientes de trabalho, a crise na saúde, na edu-
cação, a crise econômica, financeira, enfim 
este cenário caótico e grave que se instaurou 
em nosso país e que aumenta 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 entes queridos. 
Permanecemos ao longo deste ano difícil junto 
com o Sindicato lutando para manter os direitos 
da Convenção Coletiva de Trabalho da catego-
ria, conquistados ao longo de anos, conseguir 
um reajuste salarial, bem como garantir os em-
pregos de milhares de trabalhadores. 

Durante o ano de 2021 a crise econômica 
instaurada em todo o País e no mundo aumen-
tou e os reflexos seguiram atingindo o setor 
da metalurgia, empresas seguem fechando, 

outras reduzindo o quadro de funcionários, 
sendo que o Sindicato juntamente com o Ju-
rídico se manteve vigilante nestas questões, 
negociando e ingressando com ações judi-
ciais e medidas cautelares para assegurar que 
os trabalhadores recebam seus direitos. Esti-
vemos também atentos e atuantes nos acordos 
de redução de jornada, suspensão e demais 
alterações excepcionais, concedidas pelas 
Medidas Provisórias e Leis.

Salientamos que os trabalhadores tem que 
estar atentos a irregularidades na aplicação 
dos direitos trabalhistas e qualquer sinal de 
riscos de fechamento da empresa ou diminui-
ção do quadro de funcionários, o Sindicato 
deverá ser acionado para intervir através de 
seus advogados judicialmente, o que ocorreu 
recentemente com uma empresa aqui da re-
gião, onde Jurídico e Sindicato conseguiram 
durante o plantão judiciário do final de sema-
na, assegurar que não houvesse retirada do 
maquinário da empresa.

O Sindicato permanece atuando firmemen-
te na fiscalização contra as empresas que não 
estão depositando corretamente o FGTS de 
seus trabalhadores, onde obtivemos diversas 
vitórias para a categoria em processos judi-
ciais. Destacamos a importância de que o tra-

balhador procure o Sindicato e seus diretores 
denunciando o atraso nos depósitos de FGTS 
não recolhido por parte da empresa contra-
tante, pois somente assim a entidade junta-
mente com o departamento Jurídico poderá 
ingressar com ação judicial representando os 
trabalhadores. Salientamos que a ação é in-
terposta pelo Sindicato que atua como substi-
tuto processual, buscando os direitos dos de-
pósitos de FGTS para todos os trabalhadores 
ativos na empresa.

Queremos agradecer a categoria que tem 
se mantido alerta e vem se aproximando 
cada dia mais do Sindicato e do seu Jurí-
dico. Entendendo que as diversas lutas tra-
vadas ao longo deste e de muitos outros, 
servem para fortalecer ainda mais os pró-
ximos anos, principalmente após a retira-
da de direitos históricos conquistados pelos 
trabalhadores com a Reforma Trabalhista e, 
agora, diante de impactos causados por esta 
pandemia e medidas emergenciais. Os desa-
fios são maiores, precisamos estar unidos e 
atentos, para que juntos possamos encontrar 
medidas jurídicas a fim de amenizar os da-
nos causados em nossa categoria e também 
em nossa sociedade!

Em mais um ano, atuação da assessoria jurídica foi fundamental

- Informamos que não haverá atendimento Jurídico na sede do 
Sindicato no período de 17/12/2021 até 17/01/2022, devido ao 

RECESSO DO JUDICIÁRIO. 

- Os plantões no Sindicato recomeçarão toda terça-feira na parte 
da manhã das 9h às 12h, a partir do dia 18/01/2022.

- Informamos ainda que na sede do escritório, situado na Rua 
1º de Março, nº 113, sala 101 - Térreo, Edifício Integral, Centro 
de São Leopoldo/RS, devido o recesso do Judiciário, estaremos 

atendendo em regime de plantão, para CASOS URGENTES, com 
hora marcada através dos telefones 3589-5507 ou elular/whatsa-

pp 98037-1801, a partir do dia 04/01/2022.

- O escritório retornará com toda equipe Jurídica a partir do 
dia 19/01/2022 (quarta-feira), seguimos pedindo que agende seu 

horário para melhor atendê-lo e continuaremos cumprindo os 
Protocolos Sanitários devido a pandemia da covid-19.

- 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 04/01/2022.

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 especia-
lizada em DIREITO DO TRABALHO e PREVIDENCIÁRIO, com-
prometida com o trabalhador também nas questões relacionadas com 
o INSS (encaminhamento de aposentadorias comum e especial, apo-
sentadoria por idade, revisões de aposentadorias e benefícios, pen-
sões, auxílio doença, auxílio doença acidentário, auxílio acidente...) 
no INSS e  judicial. Muitos trabalhadores obtiveram êxito em de-
mandas contra INSS, na medida que tiveram reconhecidos períodos 
especiais e concedidas/implantada: aposentadorias especiais, aposen-
tadorias com conversão de tempo especial, auxílio acidente, revisões 
de benefícios...

Realizamos esclarecimentos, contagem de tempo de serviço, análi-
se dos documentos para aposentadoria comum, especial ou com reco-
nhecimento de tempo rural e pedidos no INSS.

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

AVISOS IMPORTANTES!
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O Tradicional Curso do Sindicato, de Ele-
tricidade e Eletrônica, tem incrições a partir 
de 3 de janeiro de 2022 até 4 de março de 
2022.

As aulas iniciam em março/2022
(08 meses de aula)
Valor da inscrição: R$ 58,00
Mensalidade de cada curso:
8 x R$112,00 para não-sócio 
8 x R$90,00 para sócio 
À disposição no Sindicato o boletim infor-

mativo ou pelo 
Fone/whatsapp: (51) 99758.9325
Aulas Teóricas e Práticas – Apostilas já in-

cluídas no valor da mensalidade
Certificado de Capacitação ao Final do 

Curso
Visite o site: www.cursoeletricidade.com.

br

CURSO
Incrições iniciam 
em 3 de janeiro

A temporada 2021/2022 das piscinas será 
aberta  dia  18 de dezembro, seguindo os pro-
tocolos exigidos para que todos fiquem em 
segurança. 

Em mais um ano, o Sindicato oferece aos 
associados e dependentes toda estrutura para 
curtir o verão: quatro piscinas, sendo duas in-
fantis e duas para adultos, vestiários, cadeiras 
e mesas de praia, além de espaço para refei-
ção.

Confira as taxas:
Para sócios que não fizeram a carta de 

oposição ao desconto assistencial: não terá a 
cobrança de entrada para ele e seu dependen-
tes legais (mediante a apresentação de cartei-

rinha de sócio e o comprovante de desconto 
(contracheque provando que tem o desconto 
assistencial).

Sócios que fizeram o desconto assisten-
cial: será cobrado R$ 15,00 a diária das pis-
cinas ou 120,00 a temporada (assim libera o 
sócio e seus dependentes para usar as pisci-
nas durante toda a temporada).

Acompanhante de sócio: paga R$ 15,00 a 
diária.

Associados de outros sindicatos parcei-
ros (metalúrgicos de Porto Alegre, Canoas, 
Cachoeirinha e Novo Hamburgo, Sintap, vi-
gilantes São Leopoldo e Ceprol): pagam R$ 
15,00 a diária ou R$ 120,00 a temporada.

MULHERES

TEMPORADA DE VERÃO
Confira as taxas para o uso das piscinas

Dezenas de mulheres metalúrgicas da base dos sindicatos da Federação dos Trabalhadores 
Metalúrgicos do RS (FTM-RS) se reuniram nos dias 4 e 5 de dezembro, na Colônia de Férias 
da entidade, em Cidreira, litoral norte gaúcho. O objetivo da atividade era consolidar o proces-
so de formação e constituição do coletivo das mulheres metalúrgicas do RS e refletir sobre as 
perspectivas para 2022. A diretora do STIMMMESL, Simone Peixoto, e trabalhadoras da base 
participaram da atividade. Foi unânime a fala das participantes sobre a importância do encontro 
para o fortalecimento, troca de experiência e novos aprendizados. Também foi indicado que 
aconteça um novo encontro presencial em março.

VACINAS SALVAM 
VIDAS

O Sindicato reforça a importância de 
todos os trabalhadores, trabalhadoras 
e seus familiares completarem a imuni-
zação contra a covid-19 com a dose de 
reforço.

Procure, no seu município, as infor-
mações (período e locais de vacinação) 
referentes a 3a dose e não deixe de se va-
cinar.

Apesar de um recuo nos números da 
pandemia, estamos diante de novas va-
riantes da doença e com as chegadas das 
festas de final de ano, a vacina se torna 
ainda mais necessária.

Proteja você e a sua família!


