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A MARRETA
Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de São Leopoldo e Região

- 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

Direção do Sindicato dos Metalúrgicos de São Leo-
poldo e Região toma posse em cerimônia híbrida

Numa cerimônia híbrida, a nova direção 
do Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Leopoldo e Região (STIMMMESL) 

tomou posse na noite de 12 de abril. Os novos 
diretores, trabalhadores do STIMMMESL e re-
presentantes de entidades parceiras estavam no 
salão de festas do Sindicato e o restante dos con-
vidados acompanharam a transmissão pela pági-
na do facebook.

Convidados - Representando a Confederação 
Nacional dos Metalúrgicos (CNM/CUT), o presi-
dente do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande 
Porto Alegre, Adriano Filippetto, parabenizou a 
entidade pela renovação na diretoria. “São pesso-
as novas chegando em cargos importantes, é uma 
renovação de qualidade com quem fez história do 
sindicato”, disse ele que lembrou também que “a 
responsabilidade é muito grande, pois quadros 
importantes já saíram desse Sindicato”.

Diretora do STIMMMESL, Simone Peixo-
to falou representando a mulheres metalúrgicas 
da Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos do Rio Grande do Sul 
(FTM/RS) e destacou o orgulho “de estar aqui novamente, sendo em-
possada e agora, à frente da secretaria de saúde”. “A direção do Sin-
dicato vai seguir confiante e unida neste ano de muita dificuldade, 
vamos lutar para dar uma vida digna aos trabalhadores”, declarou 
Simone.

O secretário de Formação e Política Sindical da FTM-RS e presi-
dente do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas e Nova Santa Rita, 
Paulo Chitolina, representou a CUT-RS e falou para a nova direção 
eleita que talvez os diretores não tenham noção da importância que 
é ser dirigente desse Sindicato. “Assumir um mandato aqui sempre 
é um desafio muito grande e um dos debates mais importantes que 
temos que fazer é referente à campanha salarial e as terceirizações na 
categoria”, ressaltou. Para ele, outro debate igualmente importante é 
referente às eleições, “pois o sindicato tem dever de fazer política, 
de debater com a categoria.”

Diretoria empossada - Em seu primeiro discurso, o presidente 
reeleito Valmir Lodi, afirmou que a vontade de todos era fazer uma 

festa hoje, mas não foi possível. “Fizemos a luta na defesa dos traba-
lhadores durante toda a pandemia”, lembrou. Valmir destacou que o 
STIMMMESL é um dos maiores sindicatos do Rio Grande do Sul e 
que ser dirigente sindical nem sempre é fácil. “Às vezes a gente não 
pode dar atenção para família porque precisamos dar atenção para os 
trabalhadores.”

De acordo com Valmir, o recado para os patrões é claro. “Nós não 
vamos aceitar retirada de direitos”, salientou. O dirigente destacou o 
papel dos sindicatos nas eleições de 2022. “Estamos assumindo esse 
compromisso aqui, de lutar e explicar para os trabalhadores o nosso 
projeto”. Ele encerrou garantindo que o STIMMMESL continuará na 
luta, “com unidade e o conjunto da classe trabalhadora, pois juntos 
somos fortes”.

O cerimonial ficou por conta da secretária-geral da CUT-RS, Vita-
lina Gonçalves, que empossou a nova diretoria. Durante a cerimônia 
foram exibidos vídeos com mensagens de dirigentes sindicais de enti-
dades parceiras, entre eles do presidente da CNM/CUT, Paulo Cayres. 
Após as falas, foi servido um coquetel.

A direção foi eleita para o quadriênio 2022-2026.
JUNTOS SOMOS FORTES!

Leia nesta edição: prestação de contas, prazo para os jovens tirarem o título de eleitor, 
alta da inflação, denúncia e planejamento sindical

Israel Bento Gonçalves
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Comunicação do STIMMMESL é destaque 
em reunião do Coletivo da CNM/CUT

O Sindicato coordenou a reunião do Coletivo de Comunicação da 
Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT (CNM/CUT) na 
noite de 4 de abril. Além da equipe de comunicação da entidade, o 
encontro contou com a participação do Secretário de Comunicação da 
CUT-RS, Ademir Wiederkehr.

Abrindo a reunião, o secretário de Comunicação da Confederação, 
Heraldo da Silva Ferreira falou sobre o novo formato do Coletivo, 
onde a cada 15 dias, um sindicato filiado coordena o encontro e apre-
senta a sua realidade no setor. “Esses encontros são muito importan-
tes para nos conhecermos, aprendermos um com o outro e fortalecer-
mos a nossa comunicação”, salientou Heraldo.

Abordando a importância da conexão da comunicação das CUTs 
estaduais com os sindicatos, Ademir apresentou a trabalho que vem 
desenvolvendo frente a comunicação da Central no RS e a necessi-

dade dos sindicatos trabalharem em rede para potencializar o setor.
De acordo com ele, é impossível uma entidade fazer comunicação 

sozinha. “Além disso, os sindicatos precisam estar nas ruas, nas por-
tas de fábricas e nas redes”, disse ao salientar a necessidade do mo-
vimento sindical investir nas redes sociais para dialogar com o maior 
número de pessoas.

Após, o secretário de Comunicação do STIMMMESL, Genilso 
Vargas da Rosa e o futuro secretário da pasta Alexandre Rosa da Ro-
cha, falaram sobre a política de comunicação do Sindicato. Genilso 
defendeu que a comunicação se fez ainda mais importante durante a 
pandemia do covid-19. “Nossa trabalho não parou e tivemos que nos 
reinventar para dialogar com os trabalhadores e para isso, pensar no-
vas formas de comunicação foi fundamental”, disse ele.

Já Alexandre, falou sobre as expectativas e projetos para o manda-
to que inicia no próximo dia 12. “Entre outras coisas, iremos investir 
ainda mais nas redes sociais, pretendemos criar um aplicativo para 
estarmos ainda mais próximos dos trabalhadores e aumentar o nosso 
quadro de associados. Tudo isso passa por uma comunicação forte e 
estruturada”, disse ele que contou que a base da entidade abrange oito 
municípios e mais de 16 mil trabalhadores.

Em seguida, a jornalista do Sindicato, Renata Machado e o fotó-
grafo e social mídia, Israel Bento Gonçalves apresentaram a estrutura 
do setor de comunicação. O site, o jornal mensal A Marreta, as redes 
sociais e a produção de conteúdo para esses veículos foram destaque 
na apresentação. 

Os profissionais falaram também sobre os principais desafios da 
comunicação no STIMMMESL e dos projetos que serão lançados ain-
da este ano.

As reuniões do Coletivo acontecem quinzenalmente.

Metalúrgicos aprovam 
prestação de contas do Sindicato e venda 

da sub-sede de Campo Bom

No final da tarde de 24 de março, o STIMM-
MESL realizou assembleia com a categoria, 
na sede da entidade, referente à prestação 
de contas de 2021 e a previsão orçamentária 
para 2022. A atividade reuniu dezenas de tra-
balhadores. 

A assessoria contábil da entidade apresen-
tou a arrecadação e a aplicação dos recursos 
financeiros no ano de 2021 e a projeção para 
o atual exercício, que foram aprovados pelos 
presentes, após membros do Conselho Fiscal 
darem o parecer. 

Venda da sub-sede 
Em seguida, foi realizada outra assembleia 

referente à venda da sub-sede de Campo Bom. 
O valor será aplicado na colocação de energia 
solar na entidade, devido ao alto custo com 
energia elétrica.  

De acordo com o presidente do Sindicato, 
Valmir Lodi, serão feitas três avaliações no 
imóvel de Campo Bom para definir o valor 
que será vendido. 

A assessoria jurídica da entidade acompa-
nhou as assembleias.

Na empresa Top Serv, que presta serviços em 
algumas metalúrgicas, sendo uma delas a Ger-
dau de Sapucaia do Sul, há denúncias de que 
existem lideranças que tratam os trabalhadores 
aos gritos, ameaças e xingamentos, com total 
falta de respeito. Chegou-se ao ponto de proibir 
os trabalhadores de tomar café, com algumas 
raras exceções.

Esperamos que as empresas adotem medidas 
de prevenção a este tipo de tratamento desuma-
no. Sabemos que estas empresas sempre prima-
ram pelo tratamento humanizado e de qualidade. 

Diante deste quadro, resta ao Sindicato como 
representante dos trabalhadores, investigar as 
denúncias e encaminhar as medidas coletivas 
para a devida prevenção e proteção dos traba-
lhadores e assim, evitar desrespeito noticiado 
pela categoria. 

TOP SERV

DENÚNCIA

Faça a sua denúncia de forma anônima 
pelo site do Sindicato. Não se cale!
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Inflação dispara em 
março e já é a maior alta 
desde a criação do Real, 

há 28 anos
Puxada pelo item transportes, com aumen-

tos dos preços dos combustiveis, e da ali-
mentação e bebidas, por causa do tomate e 
da cenoura, entre outros, a inflação oficial do 
país, medida pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), disparou neste 
mês de março de 2022.

O índice chegou a 1,62% e é o maior do 
mês desde a implantação da moeda do Real, 
há 28 anos, em 1994, no governo de Fernan-
do Henrique Cardoso (PSDB), quando o índi-
ce foi de 42,75%. No ano passado a variação 
mensal de março foi 0,93%.

Já sob o governo atual, o IPCA, somente 
neste ano, acumula alta de 3,20% e, nos úl-
timos 12 meses (março de 2021 a março de 
2022), de 11,30%, acima dos 10,54% do mes-
mo período imediatamente anterior (março de 
2020 a março de 2021) – aumento de 0,76%.

O que mais subiu de preço - o IPCA, cal-
culado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), mostra que oito dos nove 
grupos de produtos e serviços pesquisados ti-
veram alta em março.

A maior variação (3,02%) e o maior im-
pacto (0,65 %) vieram dos Transportes, que 
aceleraram na comparação com o resultado de 
fevereiro (0,46%), principalmente, pela alta 
nos preços dos combustíveis (6,70%), em par-
ticular, o da gasolina (6,95%), preços do gás 
veicular (5,29%), do etanol (3,02%) e do óleo 
diesel (13,65%).

Na sequência, veio o grupo Alimentação e 
bebidas, com alta de 2,42% e 0,51% de impac-
to. Juntos, os dois grupos contribuíram com 
cerca de 72% do IPCA de março.

A alta nesse grupo decorre, principalmen-
te, dos preços dos alimentos para consumo 
no domicílio (3,09%). A maior contribuição 
(0,08 %) veio do tomate, cujos preços subiram 
27,22% em março. Além disso, foram regis-
tradas altas em diversos produtos, como a ce-
noura (31,47%), que acumula alta de 166,17% 
em 12 meses, o leite longa vida (9,34%), o 
óleo de soja (8,99%), as frutas (6,39%) e o 
pão francês (2,97%).

Na alimentação fora do domicílio a refei-
ção, que havia ficado próxima da estabilidade 
em fevereiro (0,02%), registrou alta de 0,60% 
em março. Já o lanche teve alta de 0,76%, 
frente ao 0,85% observado no mês anterior.

Além deles, houve aceleração também nos 
grupos Vestuário (1,82%), Habitação (1,15%) 
e Saúde e cuidados pessoais (0,88%). O único 
com queda foi Comunicação, com -0,05%. Os 
demais ficaram entre o 0,15% de Educação e 
o 0,59% de Despesas pessoais.

ECONOMIA

Termina no dia 4 de maio o prazo para os 
jovens de 15 a 17 anos tirarem o título de 
eleitor para poder escolher e votar em seus 
candidatos nas eleições do da 2 de outubro 
quando serão escolhidos deputados estaduais 
e federais, governadores, e o presidente da 
República.

Para os jovens brasileiros, de 15 a 17 anos 
o voto é facultativo, mas eles representam 
parte significativa da população brasileira. 
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), os jovens entre 15 e 29 
anos correspondem a 23% da população bra-
sileira, somando mais de 47 milhões de pes-
soas.

Essa população é impactada diretamente 
por políticas públicas controversas ou preju-
dicais para o futuro dos jovens adotadas por 

governos como o de Jair Bolsonaro (PL), em 
áreas como a educação, e também pela falta 
de políticas para geração de emprego e renda 
do que precisam entrar no mercado de traba-
lho porque se formaram ou porque precisam 
ajudar no orçamento familiar.

Personalidades do meio artístico, político 
e acadêmico e, em especial, os influencia-
dores da internet se engajaram na campanha 
para estimular os jovens que são, inclusive, 
o grupo que mais se manifesta contra os des-
mandos do governo Bolsonaro em shows e 
eventos públicos, a tirar o título de eleitor. 
Não adianta só xingar, dizem uns, têm de es-
colher, votar para transformar.

Jovens tem até 4 de maio para tirar 
o título de eleitor e votar este ano

O que precisa para tirar o título?
Com o avanço da tecnologia, o passo a passo ficou mais confortável, já que o processo 

pode ser feito pela internet no site Título.Net, onde o passo a passo está explicado. Portan-
to, leia atentamente as instruções.

O primeiro dos procedimentos, vale ressaltar, é digitalizar documentos, o que pode ser 
feito tirando fotos pelo celular, por exemplo. Faça também uma selfie segurando, ao lado 
de sua face, o documento oficial de identificação, mostrando o lado da foto.

De cara limpa: o TSE proíbe adereços, vestimentas ou aparatos, como óculos e bonés, 
que impossibilitem a completa visão da face. As imagens dos documentos também devem 
estar totalmente legíveis, sob pena de indeferimento do requerimento. O tamanho máximo 
por arquivo é de 10 MB e os formatos aceitos são PNG, PDF e JPG.

Os documentos são:
Documento oficial de identidade com foto (frente e verso).
Comprovante de residência recente (no caso de transferência, prazo mínimo de três me-

ses de residência no novo endereço).
Comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral (quando houver débito).
Comprovante de quitação do serviço militar, para o alistamento, sendo o requerente do sexo 

masculino (exigência a partir de 18 anos até 31 de dezembro do ano que completar 45 anos).

Após a digitalização é preciso acessar o link “iniciar seu atendimento â distância” (está 
no fim da página), selecionar a opção “não tenho” na guia “Título de eleitor” e preencher 
todos os campos indicados com os dados pessoais, como nome completo, e-mail, número 
do RG e local de nascimento.

O processo será analisado pelo TSE após o envio da documentação e preenchimento de 
dados e, então, o título estará pronto. Para acessá-lo é necessário instalar em seu dispositi-
vo (celular) o aplicativo E-Título, disponível para Android e IOS.

Presencial
Outra opção é ir munido de todos os documentos mencionados ao cartório eleitoral mais 

próximo de sua casa. Endereços podem ser consultados nos Tribunais Regionais Eleitorais.

Um movimento de artistas começou 
no Twitter e contou com 

a adesão de milhares de usuários.
O resultado foi que a mensagem 

atingiu mais de 88 milhões 
de pessoas num único dia

Agência Brasil



Munidos de faixas, cartazes, 
bandeiras e panelas, milhares 
de gaúchos e gaúchas tomaram 
as ruas de Porto Alegre, na tar-
de de céu fechado de 9 de abril, 
na retomada dos protestos 
contra o governo Bolsonaro 
após as manifestações pelo 
impeachment em 2021. A 
organização foi das frentes 
Brasil Popular, Povo Sem 
Medo e Povo na Rua, cen-
trais sindicais, movimentos 
sociais e partidos de es-
querda.

Diretores do STIMMMMESL integraram a manifestação que fez 
parte do “Dia Nacional de Mobilização – Bolsonaro nunca mais”, que 
chamou a atenção para a alta do custo de vida diante do aumento do 
preço dos alimentos, dos combustíveis e do gás de cozinha, o que au-
mentou a fome, o desemprego, a falta de moradia e a exclusão social.

Assim como nos protestos do ano passado, os manifestantes criti-
caram as denúncias de corrupção envolvendo o governo Bolsonaro. 
O caso mais recente lembrado no ato, foi a influência de pastores 
evangélicos na destinação do orçamento do Ministério da Educação 
(MEC), o que motivou a exoneração do ex-ministro Milton Ribeiro. 
Houve ainda prrotestos contra as privatizações, o aumento da conta 
de luz e a guerra na Ucrânia.
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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

MOBILIZAÇÃO
Milhares de gaúchos tomam as ruas de Porto  

Alegre e gritam “Bolsonaro nunca mais”
Direção do STIMMMESL realiza 

planejamento de gestão
No dia 8 de abril, os diretores 

e diretoas do Sindicato passaram 
o dia reunidos na sede da entida-
de para realizar o primeiro plane-
jamento de gestão. 

“O planejamento é muito im-
portante para continuarmos um 
sindicato forte”, disse o presiden-
te do STIMMMESL, Valmi Lodi, 
na abertura da atividade.

O diretor da CUT Nacional, 
Quintino Severo, abordou aspec-
tos e ciclos da conjuntura desde 

a redemocratização. “Hoje vive-
mos um ciclo de bastante dificul-
dades, com alto desemprego e au-
mento da pobreza”, disse.

Na parte da manhã houve um 
debate sobre a realidade dos tra-
balhadores e a tarde, foram rea-
lizados trabalhos em grupo e a 
escolha das prioridades para o 
próximo período. 

A atividade foi coordenada 
pelo secretário geral da CNM/
CUT, Loricardo de Oliveira. 

Renata Machado

Divulgação


