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- Lay-off na Aciaria da Gerdau
- Denúncia

Leia também:
- Campanha internacional por

trabalho decente

A Chapa 1, da Marreta, encabeçada por Valmir Lodi (conhecido 
como Sabugo), foi eleita no Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Leopoldo e Região com a ampla maioria dos votos váli-

dos. A eleição que teve chapa única ocorreu nos dias 13 e 14 de janeiro, 
quinta e sexta-feira.

“Agradecemos todos os sócios e sócias que depositaram esse voto 
de confiança neste momento de pandemia, a participação de todos se 
fez ainda mais importante”, declarou o presidente reeleito, Valmir Lodi. 
Para ele, esse resultado é fruto de um trabalho bem-sucedido realizado 
junto com os trabalhadores da base.

Valmir destaca ainda que a categoria pode ter certeza que os próxi-

mos quatro anos serão de lutas. “Não vamos medir esforços para bus-
car conquistas e fechamento de Convenções Coletivas que melhorem 
as condições de trabalho. Não vamos deixar que retirem direitos dos 
trabalhadores”, afirmou.

A Chapa 1 agradece o apoio da categoria e dos militantes de entida-
des sindicais de todo o Rio Grande do Sul que se deslocaram até São 
Leopoldo e contribuíram para fazer dessas eleições um processo limpo 
e democrático.

O mandato da nova direção inicia em abril, em data ainda a ser defi-
nida. A nova gestão é para o quadriênio 2022 – 2026.

Juntos somos fortes!

Chapa 1, da Marreta, é eleita no Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Leopoldo e Região

O mandato da nova direção inicia em abril, em data ainda a ser definida
Israel Bento Gonçalves (STIMMMESL)

- Mudanças no atendimento
do setor de saúde
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DENÚNCIA

Não se cale diante 
das injustiças!

Denuncie!

CATEGORIA

No dia 31 de janeiro, um supervisor da 
Delga fez uma reunião para pressionar os tra-
balhadores para aprovar a troca do feriado.

Nessa reunião, o supervisor chegou a ame-
açar os trabalhadores “que se a troca não fos-
se aprovada o turno da noite acabaria”, mas 
não parou aí, quando questionado pelos tra-
balhadores sobre o que estava fazendo ele foi 
irônico e debochado, mandando os trabalha-
dores pegarem o microfone. 

Ele falou ainda que se a lista de troca não 
fosse aprovado os trabalhadores seriam res-
ponsáveis pelo final do turno… 

Esses absurdos precisam acabar!

Devido as várias reclamações dos traba-
lhadores da Index, o Sindicato se reuniu com 
a direção da empresa no dia 1o de fevereiro  
para tratar dos seguintes assuntos:

ÁGUA: os trabalhadores estavam recla-
mando que a água não estava gelada. De 
acordo com a empresa, o problema já foi re-
solvido.

VENTILADORES: a empresa admitiu o 
problema, que falta ventiladores nos setores, 
mas garantiu que seriam colocados na fábrica 
seis ventiladores.

VALE REFEIÇÃO: o Sindicato cobrou um 
aumento no vale refeição dos trabalhadores, 
pois o que a empresa está pagando hoje nin-
guém consegue se alimentar, pois o preço de 
tudo subiu. A empresa se comprometeu em 
fazer um reajuste para os trabalhadores se 
alimentarem direito.

GERENTES: o Sindicato cobrou a postura 
dos gerentes da manhã e da noite que gritam 
com os trabalhadores, nós não vamos aceitar 
assédio moral por parte da chefia com os tra-
balhadores.

ADVERTÊNCIAS: o Sindicato cobrou da 
empresa as advertências que a chefia anda 
distribuindo por qualquer coisa. A Index nos 
colocou que as advertências são aplicadas 
quando os trabalhadores faltam sem justifica-
tivas. Portanto, o Sindicato está atento e va-
mos ficar de olho!

DELGA

Após reclamações dos tra-
balhadores, Sindicato co-
bra soluções da empresa

Os trabalhadores da área 
da Aciaria da Gerdau, planta 
de Sapucaia do Sul, aprova-
ram o lay-off com a duração 
de um ano, a partir do dia 1º 
de fevereiro, em assembleia 
realizada pelo Sindicato, na 
noite 21 de janeiro sexta-fei-
ra. A atividade aconteceu na 
sub-sede de Sapucaia do Sul 
e reuniu dezenas de metalúr-
gicos.

O setor tem 170 trabalha-
dores e a medida afetará 140 
pessoas diretamente, pois os 
técnicos da manutenção não 
irão parar e cerca de 13 tra-
balhadores serão transferidos 
para a planta da empresa em 
Araucária, no Paraná. O regi-
me Lay Off consiste na redu-
ção temporária dos períodos 
normais de trabalho ou a sus-
pensão dos contratos de tra-
balho efetuada por iniciativa 
da empresa, durante um de-

terminado tempo, na for-
ma prevista no artigo 476-
A da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT).

De acordo com o pre-
sidente do Sindicato, Val-
mir Lodi explicou que a 
medida se deve por causa 
da manutenção da Aciaria. 
“A empresa nos procurou 
na quarta-feira e fizemos o 
possível para garantir os em-
pregos”, disse. Ele explicou 
também que, dos 140 afe-
tados, sairão 50% por cinco 
meses e após, a outra meta-
de pelo mesmo período. Foi 
explicado que durante o lay-
-off, os trabalhadores ganha-
rão o seguro-desemprego e a 
Gerdau complementará o res-
tante do valor para atingir o 
salário-base. 

Para o diretor do STIMM-
MESL e trabalhador da Ger-
dau, Alexandro Braga a 

maior pre-
o c u p a ç ã o 
de todos é a 
garantia dos 
e m p r e g o s . 
“ E s t a m o s 
fazendo um 
acordo viá-
vel e na mi-

nha opinião, melhor que o de 
2008”, acredita.

Já o secretário-geral do 
Sindicato e também metalúr-
gico da empresa, Valdemir 
Pereira falou sobre a pres-
são em relação à garantia de 
saúde e segurança aos tra-
balhadores da Aciaria, que a 
empresa vem sofrendo. De 
acordo com ele, com essa pa-
rada a empresa irá melhorar 
o pavilhão do setor. “Lay-off 
é bom? Não é. Mas a medi-
da é necessária para melhorar 
a estrutura do setor e esta-
mos garantindo os empregos. 
Além disso sempre enfatiza-
mos com a empresa que ne-
nhum trabalhador pode ser 
obrigado a ir para o Paraná. 
Só vai, quem quer.”

O advogado Fábio Both, 
da assessoria jurídica da en-
tidade, acompanhou a assem-
bleia.

Trabalhadores da área da Aciaria 
da Gerdau aprovam lay-off

Governo adia para março pagamento do Abono 
Salarial do PIS de anos anteriores

Depois de antecipar para fevereiro, o Ministério do Trabalho e Previdência adiou para 
o fim de março o início do pagamento do Abono Salarial do PIS/Pasep atrasado. Os pe-
didos de liberação desse abono não sacado no calendário até o dia 30 de junho de 2021, 
poderão ser feitos apenas a partir do dia 31 de março. 

Segundo o ministério, cerca de 320.423 mil trabalhadores não sacaram o Abono Sa-
larial referentes aos anos-base de 2015 a 2019. O governo estipula o prazo máximo de 
cinco anos para o saque em atraso.

O ministério disponibilizou cinco meios para os trabalhadores e trabalhadoras pedi-
rem a liberação do dinheiro: presencialmente, via email, por telefone, pelo aplicativo 
Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br.

Quem tem direito ao abono em atraso

Tem direito ao abono antigo do PIS quem exerceu atividade remunerada formal entre 
2015 e 2019, por pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, e recebeu no ano de referên-
cia a remuneração média mensal de até dois salários mínimos. Em 2019, o salário míni-
mo era R$ 998 e o abono é pago para quem recebeu, em média, até R$ 1.996 naquele ano.
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CAMPANHA INTERNACIONAL

CNM/CUT e IndustriALL Global promovem 
campanha em defesa do trabalho decente

“Dignidade Inteira e Não Pela Metade” denuncia o 
aumento da desigualdade e o trabalho precário e aponta que 

só com igualdade é que a dignidade será por completa
A Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT (CNM/CUT) 

junto com a IndustriALL Global Union lançaram, em dezembro, a 
campanha “Dignidade interia e não pela metade:não basta ter um em-
prego, tem que ter trabalho decente” contra o trabalho precário para 
as trabalhadoras e os trabalhadores no Brasil e na América Latina. 
Dividida em cinco etapas, a campanha tem peças em duas línguas, 
português e espanhol. 

Para o presidente da CNM/CUT, Paulo Cayres, quando se fala de 
trabalho decente, é falar de trabalho com dignidade. “Dignidade para 
mulheres, negros, LGBTQI+, juventude e para todos e todas.  No 
trabalho: dignidade inteira é o trabalho que respeita os trabalhadores, 
sem assédios, que não tem tratamento análogo a escravidão, que res-
peita e melhora as condições de trabalho e esta campanha visa estes 
esclarecimentos e o empoderamento da classe trabalhadora”, destaca.

Juntos somos mais fortes: o secretário-geral da CNM/CUT, Lori-
cardo de Oliveira, disse que campanha “Dignidade inteira e não pela 

metade”, tem importância 
fundamental neste momen-
to que estamos vivendo no 
Brasil e importante para 
mostrar à classe trabalhado-
ra e à sociedade brasileira o 
trabalho precário no país, 
não só na questão salarial, 
mas nas condições de traba-
lhos, muitas vezes desuma-
nas.

“Não importa o setor que 
trabalha, as mudanças com 
as reformas trabalhistas, 
apresentadas por Temer e 
Bolsonaro, aumentaram a 
desigualdade social, o de-
semprego, o trabalho precá-
rio e isso está acontecendo 
na América Latina como 
um todo. Queremos contri-
buir com a conscientização 
da população para lutarmos 
contra este trabalho precá-
rio que só aumenta a desi-
gualdade”, explica o dirigente, que complementa: “Queremos que 
todas as metalúrgicas e metalúrgicos coloquem esta campanha nas 
fábricas, sindicatos, nos boletins e na rua para mostrar que só haverá 
democracia se este trabalho for decente e digno por inteiro e não pela 
metade”.

Desemprego cai para 11,6%, 
mas empregos são precários e 

salários são baixos

TRABALHO

Com o aumento dos empregos sem cartei-
ra assinada e do trabalho por conta própria, 
portanto sem direitos como férias, 13º salário 
e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), a taxa de desemprego no trimestre 
do trimestre móvel de setembro a novembro 
de 2021 caiu para 11,6%, atingindo 12,4 mi-
lhões de brasileiros.

Os dados são da  Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Con-
tínua), divulgada em 28 de janeiro, pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

O arrocho salarial – em 2021, quase meta-
de das negociações salariais ficou abaixo da 
inflação – e as novas vagas com salários mais 
baixos, contribuíram para a queda do rendi-
mento real dos trabalhadores (-4,5%) em re-
lação ao trimestre anterior, para R$ 2.444. 
É o menor rendimento da série histórica do 
IBGE iniciada em 2012, revela a pesquisa.

A precariedade dos empregos também apa-
rece nos dados relacionados ao número de 
trabalhadores sem carteira assinada no setor 
privado, que subiu 7,4% e atinge 12,2 milhões 
de pessoas em relação ao trimestre anterior.

A Medida Provisória nº 
1.091/2021, de 30 de dezembro de 
2021, reajustou o salário mínimo 
para R$ 1.212,00. O valor está vi-
gente desde 1º de janeiro de 2022.

Com isso, chamamos atenção 
dos trabalhadores para que aten-
tem ao valor da insalubridade, que 
corresponde a 20% ou 40% sobre o 
salário mínimo.

Com o reajuste, quem recebe 
20%, o valor fica em R$ 242,40 e 
40%, em R$ 484,80.

Atenção 
trabalhador!

REAJUSTE
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Telefones e whatsapp para atendimento direto
e esclarecimento de dúvidas jurídicas:    

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

IMPORTANTE

Esta é uma publicação do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Lepoldo e Região  
Tiragem:  8 mil exemplares - Jornalista responsável: Renata Machado (MTb.: 14.046) - Colabaoração: Israel Bento Gonçalves

Av. David Canabarro, 106, Morro do Espelho, São Leopoldo/RS - Fone/FAX (51) 3592-8169 ou 3590-2045 - Enfermaria (51) 3566-0318        

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.

O Tradicional Curso do Sindicato, de Eletricidade e Eletrônica, tem 
inscrições até 4 de março de 2022, na sede do Sindicato.

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 informativo ou pelo 
Fone/whatsapp: (51) 99758.9325

Aulas Teóricas e Práticas 
Apostilas já incluídas no valor da mensalidade

Certificado de Capacitação ao Final do Curso
Visite o site: www.cursoeletricidade.com.br

CURSO
Inscrições encerram em março

O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de São Leopoldo e Região (STIMMMESL) passou a exigir, desde o último 
dia 31, a carteirinha de vacinação contra a covid-19 a todos que desejam acessar as dependências do Sindicato.

A medida visa preservar a saúde de todos e foi acatada em cumprimento ao decreto municipal, assinado pelo prefeito 
do município Ary Vanazzi. 

Contamos com a compreensão de todos!

É necessário apresentar carteirinha de vacinação 
para acessar as dependências do Sindicato

Devido ao aumento dos casos de covid-19, ocasionados 
pelas novas variantes, e dos protocolos de segurança do Mi-
nistério da Saúde, conforme a lei no 13.979, de 6 de feverei-
ro de 2020, o setor de saúde do STIMMMESL orienta que:

- pessoas com os principais sintomas gripais, tais 
como: febre, dor de garganta, coriza, resfriado, dor de 
cabeça, dor no corpo, diarreia, vômito, procurem a Uni-
dade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima, não 
se dirigindo ao Sindicato.

Ainda, por medida, de segurança, enquanto o número 

de casos seguir em alta, o atendimento médico e odon-
tológico deverá ser previamente marcado por telefone, 
ainda assim, antes da consulta, o trabalhador passará 
por uma triagem. 

O setor de saúde do STIMMMESL visa continuar com 
os atendimentos médicos e odontológicos, porém sem a co-
laboração dos trabalhadores associados, não será possível.

Contamos com a ajuda e compreensão de todos. Nosso 
objetivo é frear a doença, diminuindo a circulação do vírus.

Enfermaria: (51) 3566.0318 (ligações e whatsapp).

Mudanças no atendimento no setor de saúde

YOUNG, DIAS, LAUXEN & LIMA ADVOGADOS
E-mail: young@young.adv.br

Endereço: Rua Primeiro de Março, nº 113
Sala 401 – Centro de São Leopoldo/RS

Fone: (51) 3589-5507


