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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

Metalúrgicos de São Leopoldo e Região aprovam 
pauta para campanha salarial 2022/2023

Foi dada a largada na campanha 
salarial dos metalúrgicos de São 
Leopoldo e Região. A categoria 

aprovou a pauta de reivindicações que será 
enviada para a entidade patronal   duran-
te assembleia realizada na manhã de sába-
do,  11 de junho, na sede do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Leopoldo e Região 
(STIMMMESL). Com a data base de 1 de 
julho, a entidade luta pela reposição da in-
flação do período, mais aumento real e re-
novação das cláusulas sociais.

O presidente do STIMMMESL, Valmir 
Lodi declarou que “a mobilização e a luta 
unificada são  muito importantes diante dos 
ataques que sofremos”.

De acordo com ele, nenhuma cláusula da 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) é de 
graça, mas fruto de negociações. “Os patrões 
não são obrigados a nos dar reajuste, tudo é 
convencionado e negociado com o Sindicato.”

O dirigente também falou da importân-
cia da solidariedade, de que os trabalhadores contribuam com a entidade. 
“Precisamos de um Sindicato forte para termos atuação mais efetiva, e 
com respaldo da categoria, para fazer a luta e defender os trabalhadores.”

O índice inflacionário do período, que determinará o valor da reposi-
ção, deve sair na primeira quinzena de julho. “Até lá nos vamos mobili-
zando os trabalhadores nas portas de fábrica”, disse Valmir.

A assessoria jurídica do Sindicato acompanhou a assembleia.

Você  sabia  que  os  empresários não são 
obrigados a conceder o reajuste salarial anual? 

Isso  só  acontece,  porque  todos os  anos  
o  Sindicato  luta  e  faz  a negociação da 
CCT, que além das cláusulas econômicas 
garante inúmeros direitos como adiantamen-
to de salário, auxílio estudante, quinquênio, 
etc... Nenhum desses direitos são garantis-

dos por lei, todos precisam ser negociados 
entre os sindicatos, dos trabalhadores e pa-
tronal.

Sem  Sindicato  não  haverá  reajuste de 
salário, nem direitos! E com a ultrativida-
de vetada pelo STF (leia mais na página 2), 
essa negociação se torna ainda mais impor-
tante para os trabalhadores não ficarem de-

samparados. 
Mas, ressaltamos que um sindicato não se 

faz sozinho! O apoio, a participação e a con-
tribuição financeira dos trabalhadores são 
fundamentais. É  isso  que  define  a  for-
ça  de uma  categoria,  pois  os  sindicatos 
sempre foram instrumentos de luta essencais  
para  a  proteção  dos trabalhadores.

VEM NOVIDADE POR AÍ! FIQUE LIGADO!

É a negociação feita pelo Sindicato 
que garante os direitos dos trabalhadores

Foto: Renata Machado
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ULTRATIVIDADEDENÚNCIAS

Faça a sua denúncia 
     de forma anônima 

             pelo site do Sindicato.

Tem um cidadão que até pouco tempo era um 
trabalhador comun e agora que ganhou um car-
go, passou a querer humilhar os trabalhadores. 
Não sabe conversar com os operadores e se acha 
o dono da empresa. O cargo subiu para a cabeça, 
coloca pressão sendo que a máquina não para, só 
se acontece algum problema. A empresa deveria 
oferecer um treinamento de recursos humanos 
para ele aprender a lidar com os trabalhadores.

Na Nunes há inúmeros relatos sobre a 
refeição. O almoço servido é preparado 
de qualquer forma, além da falta de higiene 
no refeitório. O pedaço de carne é cada vez 
menor e uma situação já acontecida, o bife de 
fígado estava estragado, além de controlarem 
a salada, a batata palha, entre outros. No café 
da manhã, o trabalhador só tem a possibili-
dade de comer um único pão e uma xícara de 
café. Como você faz 12 horas dentro da em-
presa com apenas um pão servido das 5h às 
12h? E nos sábados, já aconteceu de não ter 
lanche para todos os trabalhadores que fazem 
das 5h às 12h. 

Também acontece de pedirem hora extra 
no final de semana e não ter café da manhã,  
durante a semana querem a hora extra a par-

tir das 5h disponibilizando um pão apenas e 
quando contratam informam que  a empresa 
daria o café, mas obrigam a trabalhar até 14h. 
E o STIMMMESL alerta que trabalhar 14 
horas é ilegal. A empresa precisa se adequar 
quanto a isso.

Há também muita opressão para os traba-
lhadores assinarem a lista da troca de feriado 
por um dia no final do ano.  Já faz algum tem-
po que é o gerente que passa a lista para assim 
pressionar os trabalhadores. Quem não assi-
na, recebe ameaças do tipo “vai haver con-
sequências”. Na parte da noite, a pessoa não 
aceita não e se a opinião persistir ela passa 
três vezes pelo trabalhar para forçar a assinar.

Há um líder do segundo turno da Primus 
que é muito despreocupado, arrogante, ig-
norante, pois ofende e humilha a todos com 
crueldade. De acordo com os relatos, o mes-
mo faz intrigas, fofocas, joga um contra o 
outro, passa inúmeras vezes no corredor para 
pressionar e se esconde atrás das colunas 
para espiar os trabalhadores. Se a direção da 
empresa não tomar as atitudes cabíveis, algo 
muito ruim pode acontecer na empresa. 

AÇO PEÇAS OLIVEIRA

NUNES

PRIMUS

INPEL Telefones e whatsapp para atendimento
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

Seis dos onze ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF) votaram contra a manutenção do 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e da Con-
venção Coletiva de Trabalho (CCT) vencidos até 
a fixação de novo. O mecanismo, que tem o nome 
técnico de ultratividade, garantia que, enquanto 
um novo acordo era negociado valiam as cláusu-
las com conquistas relacionadas as condições de 
trabalho, benefícios, reajustes, jornada de traba-
lho, vale-refeição e transporte, entre outros bene-
fícios.

A aprovação da ultratividade era uma luta da 
CUT e demais centrais para que os trabalhado-
res mantivessem esses e outros benefícios. Mas, o 
STF concluiu no dia 27 de maio o julgamento da 
Arguição de Descumprimento de Preceito Funda-
mental (ADPF) 323, que discute  a ultratividade  de 
normas coletivas e votou contra os trabalhadores. 

A decisão do STF contra a ultratividade vai 
interferir em cerca de 4,65 milhões de processos 
que têm como palavras chaves nas iniciais norma 
coletiva, acordo coletivo ou convenção coletiva 
e supressão ou prevalência ou limites de direitos 
trabalhistas. Os dados são do Data Lawyer Insi-
ghts, plataforma de aplicação de métodos estatís-
ticos no Direito, a “jurimetria”.

Veto do STF prejudica 
os trabalhadores

Foto: Pixabay

Assim que o Sindicato soube que tinha acon-
tecido um acidente grave na Dalleaço, onde um 
trabalhador acabou perdendo um dos pés, marcou 
uma reunião com a empresa.

A Dalleaço confirmou o acidente e que o traba-
lhador está internado. A empresa está dando toda 
assistencia ao trabalhador e familiares, o STIMM-
MESL cobrou o envio da Comunicação de Aci-
dente de Trabalho (CAT) por parte da empresa ao 
Sindicato, que deve ser enviada em breve.

O pior, é que ali na Dalleaço aconteceu um aci-
dente grave e que a CIPA tem que atuar para a 
melhoria das condições de trabalho. O Sindicato 
não tolera esse tipo de acidente trágico, onde as 
empresas mutilam os trabalhadores.

Depois de denúncias ao Sindicato, por parte 
dos trabalhadores, de que estaria faltando Equipa-
mentos de Proteção Individual (EPIs), o STIMM-
MESL conversou com a  direção da empresa para 
saber o teor das denúncias. No dia da reunião, o 
Sindicato fez uma visita na Aço Peças Oliveira e 
observou que os EPIS existem, mas a distribuição 
é que está desorganizada. E no entendimento do 
Sindicato, a técnica de segurança que tem que fa-
zer o papel de distribuir os Equipamentos.  

Sobre as máquinas que estão muito perto uma 
das outras, a empresa se comprometeu a 
melhorar o layout. O STIMMMESL ficará 
atento a isso!

Referente as atitudes da chefia, o Sin-

dicato cobrou da direção da Aço Peças Oliveira 
sobre os assédios por produção, sabemos que a 
empresa tem que produzir, mas também tem que 
dar condições para isso.

Em relação a CIPA, quando são eleitos os 
membros da Comissão é para trabalhar na melho-
ria das condiçoẽs de trabalho não é só para ter 
estabilidade. Por isso que existe a CIPA, que tem 
um papel muito importante no chão das fábricas.

Uma nova reunião será agendada para tratar 
sobre as questões de salarios e insalubridade.

DALLEAÇO

Não se 
cale! 
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PESAR

CONFEDERAÇÃO

Após a morte trágica do metalúrgico Marcelo Camillo, 36 anos, dentro da 
empresa Sulcromo, de São Leopoldo, o Sindicato se reuniu com a empresa, 
solicitando os esclarecimentos necessários e, principalmente, para ver como 
estava o ambiente entre os trabalhadores. As condições e o ambiente de traba-
lho foi abordado pelo STIMMMESL nesta conversa.

Em seguida, o Sindicato realizou uma reunião com os trabalhadores do 
turno do dia e solicitou que todos refletissem sobre o acontecido.

A entidade afirmou que repudia toda e qualquer tipo de violência no local 
de trabalho e espera que todos os empresários da base trabalhem sempre para 
melhorar o ambiente de trabalho.

Por isso que o STIMMMESL sempre está dialogando com o sindicato pa-
tronal para promover a não violência e não a discriminalização dos trabalha-
dores.

O Sindicato espera também que os responsaveis  pelas investigação apurem 
os fatos o mais rápido possível.

Confira a nota emitida pelo STIMMMESL sobre esta tragédia:

O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos 
de São Leopoldo e Região (STIMMMESL) re-
pudia veementemente a violência, que culminou 
com a morte trágica de um trabalhador dentro 
da empresa Sulcromo, de São Leopoldo. Iden-
tificado como Marcelo Camillo, 36 anos, ele foi 
encaminhado ao Hospital da Unimed de São Le-
opoldo, onde sofreu uma parada cardíaca e veio 
a óbito.

Na manhã de segunda-feira (6), após um de-
sentendimento por tomar café no horário de tra-
balho, o metalúrgico foi atingindo com golpes 

provocados por arma branca.
A empresa tem histórico más condições de 

trabalho, inclusive com diversas denúncias fei-
tas ao Sindicato, como problemas na insalubri-
dade, perfuração de septo nasal pelo trabalho 
em cromo e carga horária de trabalho excessiva.

O Sindicato exige que o crime seja apurado 
e esclarecido. Sabemos que onde não há condi-
ções dignas de trabalho, o ambiente, por si só, 
torna-se insalubre e prejudicial a vida dos tra-
balhadores. É imprescindível que as empresas 
garantem um ambiente seguro para a vida das 

pessoas.
Este caso é um espelho da realidade de um 

governo que incentiva a violência e o uso de 
armas. É visível o aumento de feminicídios e 
assassinatos em locais de trabalho, que se não 
combatido torna-se uma normalidade.

O STIMMMESL lamenta profundamente o 
ocorrido e manifesta o seu pesar e solidarieda-
de aos familiares e amigos de Marcelo Camillo.

Marcelo Camillo, presente!
Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de 

São Leopoldo e Região

Após tragédia na Sulcromo, debate sobre o ambiente 
de trabalho se torna ainda mais importante

Nota de repúdio à violência que culminou com a morte 
trágica de um trabalhador dentro da empresa

Desde 1º de junho, a Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT 
(CNM/CUT) tem novo presidente. Na reunião do Conselho Diretivo Am-
pliado, que se reuniu 31 para debater sobre a “Indústria: Como atender as 
necessidades da sociedade brasileira, com base no texto da Indústria 10+ 

construído pelo macrossetor da in-
dústria da CUT, e também as mudan-
ças na direção da CNM/CUT com a 
eleição de 2022, o secretário-geral 
da CNM/CUT, Loricardo de Olivei-
ra, assumiu a presidência da Confe-
deração neste próximo período. Ele 
é ex-presidente do STIMMMESL e 
integra a atual direção do Sindicato.

Não puderem assumir a presidên-
cia, a 1ª vice-presidenta, Catia Maria 
Braga Cheve, por motivos de saúde, 
e o 2º Vice-presidente, Tiago Almei-

da do Nascimento, devido a agenda do sindicato de base. 
Loricardo disse que está assumindo a presidência, com responsabilidade 

de iniciar o debate do 11° Congresso da CNM/CUT, que acontece em maio 
de 2023, além de ter em mente todas as pautas da entidade para o próximo 
período.

“A gente tem muito para fazer. Queremos que os sindicatos se sintam 
mais responsáveis pela CNM e coautores da história da entidade. Vamos 
debater a Indústria10+, como uma política de Estado, o carro híbrido, gera-
ção de emprego, contrato coletivo nacional da categoria, o local de trabalho, 
a nova organização no macrossetor, pautas propositivas sobre a juventude, 
gênero e combate ao racismo, além da pauta fundamental para CNMCUT 
solidariedade e intercâmbio internacional”, explicou.

Loricardo também destacou que, no próximo período, a principal pau-
ta é a eleição “das nossas vidas”. Para ele, os sindicatos precisam debater 
o projeto de Estado que defendemos e construir estrategicamente um jeito 
para derrubar este governo que mata e destrói direito, entre outras coisas que 
impactam negativamente a vida da sociedade.

Metalúrgico de São Leopoldo e diretor do STIMMMESL 
assume presidência da CNM/CUT

Loricardo de Oliveira assume o comando da CNM na licença eleitoral do então presidente da 
CNM/CUT, Paulo Cayres, que vai se candidatar a Deputado Federal por São Paulo
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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.

Mulheres trabalhadoras se reuniram na manhã do sábado (25 de 
junho), no Sindicato para participar da roda de conversa das trabalha-
doras “Saúde mental e autoestima na pandemia”. A advogada no es-
critório Young, Dias, Lauxen & Lima Advogados Associados e asses-
sora Jurídica do STIMMMESL, especialista em Direito Trabalhista 
Individual e Coletivo, Mariele Lima e o psicólogo com especialização 
em Humanismo, com pós-graduação em Psicologia Existencial, Hu-
manista e Fenomenológica, Jeferson Bernardo foram os painelistas. 

“Foi uma atividade muito boa, acredito que todas as participan-
tes também gostaram”, avaliou a Secretária de prevenção e saúde do 
trabalhador do STIMMMESL, Simone Ribeiro Peixoto. “Falar sobre 
dificuldades no trabalho ou na sua vida pessoal é difícil e hoje tive-

mos um momento de acolhimento 
para as trabalhadoras e mostrar-
mos que o sindicato está à dispo-
sição pra ajudar a passar por es-
ses momentos com profissionais 
capacitados como atendimento 
jurídico e parceria com a clínica 
Psicoclínica”, salienta.

Para a assessora jurídica do 
Sindicato, foi uma manhã muito 
gratificante e produtiva. “Onde 
conseguimos aprender, ensinar, 
trocar experiências, desabafos e, 
principalmente, ouvir sem jul-
gar os problemas do outro que, 

na maioria das vezes, são 
comuns a todas as gran-
des guerreiras mulheres, 
que além de serem mães, 
esposas, filhas, estudan-
tes, tem que levantar to-
dos os dias de manhã com 
um sorriso no rosto, se 
empoderar, se encorajar 
e com firmeza ser uma 
profissional, eficiente e 
capacitada, enfrentando 
o primeiro, o segundo, o 
terceiro turno e quantos 
mais forem necessários 
pra seguir em frente”, disse Mariele.

“Por isto, a atividade de sábado foi o início de um trabalho de aju-
da, apoio, fiscalização e esclarecimentos deste grande Sindicato para 
com as diversas trabalhadoras metalúrgicas que fazem parte de sua 
base territorial e que trabalham diariamente nas indústrias desta cate-
goria e precisam ser amparadas, principalmente após esta pandemia 
que prejudicou ainda mais a vida das pessoas”, declarou ela.

Jeferson também ressaltou a importância do evento e a coragem das 
mulheres em abordarem um tema tão necessário como a saúde metal. “Foi 
um momento de troca muito salutar, onde podemos ouvir as experiências 
de mulheres que estão na luta por um mundo melhor, por um ambiente de 
trabalho digno e por uma sociedade justa”, reforçou o psicólogo. 

“Saúde mental e autoestima na pandemia” é tema 
de roda de conversa das trabalhadoras

Fotos: Israel Bento Gonçalves


