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Milhares de mulheres celebram 8 de março nas ruas

O 8 de Março, Dia Internacional das Mu-
lheres, foi marcado por manifestações, ações 
de solidariedade, atos e uma grande caminha-
da no centro de Porto Alegre. Tudo foi orga-
nizado em conjunto pelas centrais sindicais e 
movimentos feministas, sociais e populares.

Foi um dia inteiro de mobilização sob o 
tema “Pela vida das mulheres, Bolsonaro 
nunca mais! Por um Brasil sem machismo, 
racismo e fome” e contou com a participação 
de milhares de mulheres.

A data foi também celebrada no interior 

gaúcho, como em Bagé, Caxias do Sul, 
Rio Grande, Pelotas, Santa Maria e São 
Leopoldo, dentre outras cidades.

A Tenda Elza Soares, instalada no Largo 
Glênio Peres em homenagem à cantora re-
centemente falecida, foi palco de rodas de 
conversas, testemunhos de mulheres e apre-
sentações culturais.

Entre os temas discutidos, estavam o 
“Combate à fome e à miséria com trabalho 
digno no campo e na cidade”, “Defesa da 
democracia, controle social e participação 

popular na de-
fesa das polí-
ticas públicas” 
e “Combate à 
violência de gê-
nero, política, 
racismo estrutu-
ral, LGBTfobia 
e feminicídio”.

Por volta da 

17h, as manifestantes atravessaram a Avenida 
Borges de Medeiros e se reuniram em frente à 
Prefeitura.

Em memória às vítimas de feminicídio, mulhe-
res levaram cruzes que foram colocadas na esca-
daria do Paço Municipal.

Em São Leopoldo, as diretoras do STIMM-
MESL participaram da atividade em defesa da 
vida das mulheres, que iniciou na Praça do Imi-
grante e seguiu com uma caminhada pela Av. 
Independência, no final da tarde.

A posse da nova direção do STIMMMESL
 acontece em abril e devido a pandemia e os

 decretos municipais e estaduais, a cerimônia
será de forma híbrida, com os diretores presentes 

e os demais participantes via aplicativo.
Em breve, mais informações

POSSE

Leia também:
- Convocação de assembleias

- Denúcias: Stihl e Inpel

- Organização dos coletivos nacionais

- Parceria entre prefeitura de SL e IFSUL

- E muito mais
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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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EDITAISCATEGORIA

Após inúmeras denúncias contra a empresa, 
STIMMMESL realiza assembleia com 

trabalhadores da Index
O Sindicato realizou 

uma assembleia com os 
trabalhadores e traba-
lhadoras da Index, em 
São Leopoldo, no co-
meço da manhã do dia 
3 de março. A atividade 
ocorreu devido ao alto 
número de denúncias 
contra a empresa, que 
tem cerca de 270 fun-
cionários.

Nos últimos meses, 
ocorreram três demissões de trabalhadoras 
por justa causa, aumentou o número de adver-
tências dadas aos trabalhadores, cobranças 
por produção e assédio moral. Além disso, a 
Index é uma das empresas da base do Sindi-
cato que paga um dos salários mais baixos 
aos trabalhadores, além do valor do Vale Re-
feição ser irrisório, de apenas R$ 16,00.

“Por conta dessas situações, fizemos nos-
sa assembleia de mobilização e a parada foi 
muito boa, os trabalhadores ouviram o Sindi-
cato até o fim da atividade”, contou o presi-

dente do STIMMMESL, Valmir Lodi.
De acordo com o dirigente, o Sindicato 

acompanhará de perto essas questões. “Va-
mos precisar fazer uma luta permanente na 
Index, por melhores salários, condições de 
trabalho e pelo fim do assédio moral”, disse.

Valmir ressaltou ainda que uma das de-
mandas imediatas é que a empresa disponibi-
lize um refeitório para os trabalhadores terem 
acesso a uma alimentação adequada. “Não dá 
mais para os trabalhadores saírem mendigan-
do uma refeição por R$ 16,00”, salientou.

DENÚNCIAS

Os supervisores da Fundição de Gravida-
de estão fazendo escalas para os funcionários 
trabalharem na folga sem perguntarem se 
querem ou não. 

Além disso, o supervisor do primeiro e 
segundo turnos fica apertando os funcio-
nários porque não vem trabalhar na folga e 
mete pressão nos trabalhadores. Também há 
relatos de que existem essas escalas na Ferra-
mentaria e na Montagem.

Lembramos que a escala correta é 6x2 e 
não, 7x1 como querem alguns supervidores. 

STIHL INPEL
No setor de expedição da Inpel, tem um su-

jeito que se acha chefe dos trabalhadores e co-
bra produção, tira fotos e manda para o chefe, 
entregando os trabalhadores, além de fazer pia-
dinhas de mau gosto e por aí vai.

Quando a chefia sai de férias, deixam ele 
de “responsável” pelo setor, só que subiu para 
a cabeça e ele acha que pode mandar em todo 
mundo.

O sub chefe como é chamado não tem atri-
buição  nenhuma e fica cobrando o pessoal. Até 
quando ele vai continuar achando que é chefe?

Na quinta-feira, dia 24, teremos 
duas assembleias e a sua presença 

e muito importante! 

A primeira assembleia de prestação 
de contas da entidade terá 1a cha-

mada às 18h e a 2a, 18h30.

A assembleia seguinte irá delibe-
rar sobre a venda da sub-sede de 

Campo Bom e terá a 1a chamada às 
19h30 e a 2a, 20h.

Participe!

Não se cale! Faça sua denúcia de forma
 anônima no site do sindicato!

Uma mulher, ainda não identificada, foi morta a facadas na manhã de 11 de março dentro 
da empresa Bettanin, em Esteio. O autor do crime, segundo a Polícia Civil, é o ex-marido 
dela. De acordo com informações preliminares apuradas pela reportagem, o casal tinha se 
separado há poucas semanas. Porém, ele não aceitava o término do relacionamento. Os dois 
eram colegas de trabalho e no inicio do expediente acabaram discutindo. O homem, que não 
teve a identidade divulgada, a esfaqueou diversas vezes. A vítima morreu no local.

O STIMMMESL se solidariza com a família da vítima e repúdia qualquer ato de agressão 
às mulheres!

FEMINICÍDIO
Mulher é morta pelo ex-marido dentro de empresa em Esteio
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Entre os dias 10 e 12 de março, pelo Zoom, os coletivos nacionais 
de Formação, Mulheres, Juventude, Igualdade Racial, Saúde, LGB-
TQIA+ e Relações Internacionais se reuniram para construir, de for-
ma democrática e inclusiva, planos de ações para 2022. Foram três 
dias de debates e só o primeiro foi aberto ao público em geral e trans-
mitido ao vivo, pelo Facebook.

A ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Te-
reza Campello foi a convidada especial na abertura da atividade e 
falou sobre a centralidade das políticas de promoção da igualdade ra-
cial, de gênero, de juventude, os trabalhadores LGBTQIA+ e de todas 
as questões que envolvem a garantia de direitos sociais na luta das 
trabalhadoras e dos trabalhadores e como isso tudo se comunga com 
uma agenda de desenvolvimento para o país nas eleições em 2022.

Para o presidente da CNM/CUT, Paulo Cayres, o Paulão, os coletivos 

são fundamentais para a estratégia da entidade e são eles que dão a direção 
às ações que a entidade vai realizar. Além disso, segundo ele, os coletivos 
são importantes para democratizar, formular, elaborar, refletir e central para 
dialogar com a base.

“Neste ano, que celebramos os 30 anos da organização das metalúrgicas 
e dos metalúrgicos da CUT, e ainda teremos as eleições das nossas vidas, é 
fundamental que a gente esteja engajado, como sempre tivemos, em pautas 
de interesse da sociedade. A luta pela igualdade também é uma luta sindical 
e os coletivos são fundamentais para chegarmos em cada trabalhador deste 
país”.

Pelo STIMMMESL participaram os diretores: Genilso Vargas da Rosa no 
coletivo de Juventude, Aldonei Severo no LGBTQIA+ e Simone Peixoto 
no coletivo de Mulheres, além de Loricardo de Oliveira que é secre-
tário geral da CNM/CUT.

Coletivos da CNM/CUT se reúnem para construir 
planos de ações para 2022

CNM/CUT lembra da 
importância da visibilidade 

lésbica

Desde o dia 29 de agosto, que foi escolhi-
do pelo movimento lésbico para representar a 
importância do combate à lesbofobia, repulsa 
ou preconceito contra a homossexualidade fe-
minina ou contra as mulheres homossexuais. 
A Confederação Nacional dos Metalúrgicos 
da CUT (CNM/CUT), que discute o tema e 
defende os direitos e respeito de todos, todas 
e todes, decidiu divulgar o primeiro Censo 
Lésbico Nacional, que será lançado no Dia 
Nacional da Visibilidade Lésbica.

Além de suprir uma lacuna do IBGE, que 
não contém perguntas sobre a orientação 
sexual ou a identidade de gênero, o   ques-
tionário, iniciativa organizada pela Associa-
ção Coturno de Vênus e a Liga Brasileira de 
Lésbicas, pretende coletar informações sobre 
trabalho, educação, saúde, relacionamentos, 
relações familiares e redes de apoio que as 
lésbicas e sapatão possuem nas diversas regi-
ões do país.

“Lesbifobia é a discriminação sofrida 
por mulheres lésbicas. LÉSBICA EXISTE E 
LÉSBICA RESISTE!”, salientou a a secretá-
ria de Políticas Sociais da CNM/CUT, Kelly 
Galhardo.

EDUCAÇÃO
Diretores do STIMMMESL participam de cerimônia 
de lançamento do convênio, entre a Prefeitura de São 

Leopoldo e do IFSul, para qualificação profissional em 
diversas áreas em novas salas do Centro de Eventos

A Prefeitura de São Leopoldo e o Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Sul-rio-grandense (IFSul) realizaram, na ma-
nhã de 14 de março,  a assinatura de um con-
vênio, que possibilitará a implementação de 
cursos de qualificação profissional na cidade. 
O evento foi realizado no Centro de Eventos 
(Ceven), local que passou por mudanças e re-
formas, recebendo novas salas e laboratórios, 
e que passará a ser ponto central das qualifi-
cações.

Serão ofertados seis cursos de Formação 
Inicial e Continuada (FIC), sendo dois de-
les articulados com a EJA de São Leopoldo, 
em um convênio entre Secretaria de Educa-
ção Profissional e Tecnológica (Setec/MEC) 
para cursos de agentes culturais e operador 
de microcomputadores. Além destes, cursos 
de atualização tecnológica para educadores, 
cursos de programação WEB para jovens do 
ensino médio, além do curso gestor de micro 

empresa para pequenos empresários, assim 
como oficinas de podcasts na rede escolar. 
A seleção dos participantes será por meio de 
editais. 

“É um passo muito importante para um dia 
termos um campus do IFSul em São Leopol-
do. É um olhar para o futuro, pois sabemos a 
importância do ponto de vista econômico e 
social da nossa cidade. O Centro de Eventos 
estará aberto para atividades ligadas a tecno-
logia, do ensino e a indústria”, disse o prefei-
to Vanazzi.

O presidente do Sindicato, Valmir Lodi 
parabenizou a iniciativa e destacou o que o 
convênio significa para os trabalhadores do 
município e região.

“É muito importante termos espaço de 
qualificação profissional para trabalhadores 
e trabalhadoras, pois isso representa que eles 
terão mais oportunidades e melhores condi-
ções de vida”, declarou Valmir.
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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.

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

(51) 99957-8256
 (51) 98037-1801 
(51) 3589-5507

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

PLANTÃO JURÍDICO DO SINDICATO TODAS AS TERÇAS E QUINTAS-FEIRA, DAS 9H ÀS 12H

Inflação de fevereiro é a maior para o mês desde 
2015 e vai a 10,54% em 12 meses

A inflação oficial do Brasil, medida pelo Ín-
dice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) aumentou 1,01% em fevereiro, a maior 
variação para o mês desde 2015. A alta acumu-
lada no ano foi de 1,56% no ano e de 10,54% 
em 12 meses, segundo dados divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), nA sexta-feira, 11 de março.

E com os reajustes nos preços dos com-
bustíveis anunciados pela Petrobras nesta 
quinta-feira (10), a disparada de preços nos 
próximos meses vai ser maior ainda, impac-
tando não apenas os motoristas, mas todos os 
brasileiros. “Basicamente, aumentos de die-
sel [que subiu 24,93%] vão virar aumentos 
de preços da comida”, afirmou o coordena-
dor do Índice de Preços ao Consumidor da 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 
(IPC-Fipe), Guilherme Moreira, ao jornal o 
Estado de S.Paulo.

Inflação dispara em fevereiro 

De acordo com os dados do 
IBGE, em fevereiro, antes do 
mega-reajuste dos combustí-
veis, em 13 dos 16 grupos pes-
quisados, o índice de inflação 
atingiu dois dígitos, passando 
de 13% na Grande Curitiba, se-
guido pelo estado do Acre, que 
registrou alta de 11,76% e Vitó-
ria (ES), com 11,50%.

Alimentos, educação, aluguel 
e energia estão entre os itens 
que mais se destacaram no mês 
passado.

Todos os nove grupos de pro-
dutos e serviços pesquisados ti-
veram alta de preços, em fevereiro. O maior 
impacto (0,31 ponto percentual) e a maior va-
riação (5,61%) vieram de educação.

Quanto aos índices regionais, todas as áre-
as tiveram variação positiva em fevereiro. A 

maior variação ficou com o município de São 
Luís (1,33%), por conta dos cursos regulares 
(7,14%) e das carnes (3,01%). Já o menor 
resultado foi observado na região metropo-
litana de Porto Alegre (0,43%), influenciado 
pela queda no preço da gasolina (-4,33%).

Na manhã de 10 de março, 
diretores do STIMMMESL 

receberam o prefeito de São 
Leopoldo, Ary Vanazzi (PT), di-

rigentes da Federação dos Meta-
lúrgicos do RS, dos sindicatos de 

Metalúrgicos de Canoas e de 
Porto Alegre, da CNM/CUT e o 

presidente da IndustriALL Brasil 
para discutir o futuro da 
indústria no município.

Desenvolvimento
da indústria

Antes do mega-reajuste dos combustíveis, em 13 dos 16 grupos
pesquisados, o índice de inflação atingiu dois dígitos


