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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 saúdeEM BREVE, O STIMMMESL ESTARÁ MAIS PRÓXIMO DA COMUNIDADE!

Campanha salarial: STIMMMESL convoca 
assembleia geral para o dia 4 de agosto. Participe!

Após intensas mobilizações nas portas de fábricas, o Sindicato recebeu uma proposta da patronal que 
será avaliada pela categoria na assembleia. Por isso, a participação de todos é muito importante!

Leia nesta edição: Câmara Temática da Indústria, Denúncia, Comunicação do Sindicato, Qualificação para 
desempregados, APP Metal São Leo, MP 1.116  e muito mais...

O Sindicato dos Traba-
lhadores Metalúrgi-
cos de São Leopoldo 

e Região (STIMMMESL) con-
voca todos os trabalhadores e 
trabalhadoras para a assem-
bleia geral para apreciação 
da proposta da patronal, nes-
ta quinta-feira (4), na sede do 
Sindicato. A primeira chama-
da será às 18h e a segunda, às 
18h30 (confira o edital ao lado).

A reivindicação dos trabalha-
dores é o percentual do Índice 
Nacional de Preços ao Consumi-
dor (INPC) do período, 11,92%, 

mais 2% de aumento real e a re-
novação das cláusulas sociais da 
Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT).

Após três reuniões com a pa-
tronal e semanas de intensas mo-
bilizações nas portas de fábricas, 
mobilizando os trabalhadores, fi-
nalmente, a patronal apresentou 
uma proposta que será apresenta-
da na assembleia.

Portanto, salientamos que a 
presença de todos é muito im-
portante. Participe, convide 
seus colegas! 

JUNTOS SOMOS FORTES!
Fotos: Divulgação

 

 
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, 

MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE SÃO LEOPOLDO 
Oficializado em 12/02/1944 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA 
DA CATEGORIA - CAMAPANHA SALARIAL 2022 

 
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, 
MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE SÃO LEOPOLDO, com âmbito de 
representação nos municípios de Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Esteio, São 
Leopoldo e Sapucaia do Sul no Estado do Rio Grande do Sul, CNPJ N° 96.758.008/0001-
90, com endereço para correspondência na Rua David Canabarro, nº 106 – Bairro Morro do 
Espelho, São Leopoldo - RS; CEP: 93030-030, neste ato representado por seu Presidente Sr. 
Valmir Lodi, CPF n° 461.965.440-04, PIS nº 12220730761, para fins de defesa e 
representação dos integrantes da categoria profissional, pautado sob o princípio de autonomia 
e liberdade Sindical, no uso das atribuições que me são conferidas pelo Estatuto que rege a 
Entidade Sindical, CONVOCO todos os integrantes das categorias constantes no Estatuto, 
associados ou não associados da base de representação deste Sindicato, a participarem da 
Assembleia Extraordinária Específica, nos termos do artigo 28, Incisos I e II, Parágrafo 
Único, que será realizada na sede da Entidade, sito à Rua David Canabarro, nº 106, Bairro 
Morro do Espelho, São Leopoldo/RS, no dia 04/08/2022 às 18h e 18h30min, em primeira e 
segunda chamada respectivamente, na sede da Entidade Sindical, a fim de deliberarem pela 
seguinte ORDEM DO DIA: 
 
1- Avaliação das negociações para estabelecer a Convenção Coletiva de Trabalho 

2022/2023; 
2- Examinar a proposta patronal das cláusulas sociais e econômicas para firmar ou não a 

Convenção Coletiva de Trabalho de 2022/2023; 
3-  Aprovar ou não o conteúdo das cláusulas econômicas e sociais que farão parte da 

Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023; 
4- Definir um valor para contribuição/desconto assistencial ou definir a quota de 

solidariedade sindical de custeio com possibilidade de oposição individual ao desconto 
por parte dos não associados a qual deverá ser feita na própria assembleia ou da forma a 
ser deliberada. 

5- Assuntos Gerais. 
 
 
São Leopoldo, 30 de julho de 2022. 

 
VALMIR LODI 
Presidente 
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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

A Young, Dias, Lauxen & Lima Advogados Associados informa 
aos seus clientes e demais interessados que estamos sendo alvos de 
uma tentativa de golpe através do WhatsApp, com mensagens de uma 
pessoa se identificando como Roberto 
Pereira e alegando ser secretário do 
escritório. Eles estão passando núme-
ros de telefones que NÃO pertencem 
ao escritório, tampouco a nenhum dos 
sócios ou profissionais que trabalham 
aqui.

A mensagem que está sendo envia-
da aos clientes NÃO É VERÍDICA, se 
trata de um GOLPE, o telefone indica-
do para ligação NÃO É do advogado 
do nosso escritório Dr. Arthur Orlando 
Dias Filho e este não está no tribunal 
recolhendo alvarás. Informamos ainda, 
que o escritório NÃO COBRA ANTE-
CIPADAMENTE dos seus clientes, 
quaisquer valores para liberação de al-
varás e precatórios de processos, 
sendo que tais descontos ocorrem 
somente quando do recebimento 
de acordo com o contratado.

Golpistas estão utilizando a 
nossa marca para aplicar frau-
des e receber valores indevidos.

Fique atento!
Nós não cobramos valores an-

tecipadamente de nenhum cliente 
para receber depois, não faça ne-
nhum depósito.

Em caso de dúvidas, certifi-
que das informações antes de 
realizar qualquer pagamento e 
entre em contato conosco pelos 
telefones oficiais:

São Leopoldo: (51) 3589-5507
Porto Alegre: (51) 3085-5507
WhatsApp oficial: (51) 

98037-1801 ou (51) 99905-7260

Assessoria Jurídica 
alerta para golpes

O STIMMMESL integra a Comissão Executiva da Câmara Temáti-
ca da Indústria, que se reúne semanalmente para tomada de decisões, 
desde fevereiro deste ano. Situando as próximas ações do projeto, as 
lideranças formaram Grupos de Trabalho (GTs) debruçados sobre três 
grandes eixos temáticos. Nesse processo, cada assunto foi pauta de 
reuniões específicas ao longo do mês de junho – Educação (duas reu-
niões); Atratividade (duas reuniões); e Marketing e Comunicação (uma 
reunião).

Os grupos de trabalho seguirão com as suas agendas e a divulgação 
das ações em andamento nos próximos meses, sempre com o acompa-
nhamento da assessoria de comunicação de cada entidade ou institui-
ção. Mais informações estarão disponíveis em breve, após o lançamen-
to do site oficial da Câmara Temática da Indústria.

A Câmara é composta por dezenas de entidades de diversos setores.

Comunicação sindical é 
tema de seminário

A comunicação do STIMMMESL foi apresentada durante o Semi-
nário de Comunicação Sindical “Comunicar com todos os meios e fa-
lar para milhões”, no dia 9 de julho. A jornalista da entidade, Renata 
Machado, fez a apresentação na mesa “Comunicação e organização 
sindical” e falou sobre as diversas ferramentas que o STIMMMESL 
possui para se aproximar da categoria.

A atividade aconteceu no auditório do SindBancários e reuniu jor-
nalistas sindicais, sindicalistas e estudiosos da comunicação para es-
tudar, compartilhar e pensar formas de atuação conjunta. O Núcleo 
Piratininga de Comunicação foi o promotor do evento que contou 
com a parceria do SindBancários, Fundação Rosa Luxemburgo, Info-
Sindicais, Brasil de Fato RS, Sul21 e O Coletivo.

Trabalhos seguem intensos na 
Câmara Temática da Indústria

Foto: Reanta Machado

Foto: Divulgação
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OPORTUNIDADE

DENÚNCIA

Faça a sua denúncia de forma anôni-
ma pelo site do Sindicato.

Não se cale! 

STIMMMESL assina termo de cooperação para cur-
sos de qualificação a trabalhadores desempregados
Na tarde de 7 de julho, o Sindi-

cato dos Trabalhadores Metalúrgicos 
de São Leopoldo e Região (STIMM-
MESL) assinou um termo de coope-
ração com o Sindicato das Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Mate-
rial Elétrico e Eletrônico (Sindime-
tal-RS), o Sindicato das Indústrias 
de Construção e do Mobiliário de 
São Leopoldo (Sinduscon) e Pre-
feitura para viabilizar programa de 
qualificação profissional para pesso-
as desempregadas e em situação de 
vulnerabilidade social.

O presidente do STIMMMESL, Valmir 
Lodi, enfatizou a importância do acordo para 
todos os envolvidos. “O objetivo é dar opor-
tunidades para os trabalhadores que não estão 
no mercado do trabalho e com isso, todos se 
beneficiam, os trabalhadores, as indústrias e o 
município”, disse ele.

Serão disponibilizadas 200 vagas para cur-
sos como pedreiro, montador de painéis elé-
tricos e ajustador mecânico (confira o box 
abaixo). Para participar é preciso ter 18 anos 
completos, escolaridade mínima correspon-

dente ao 5º ano do ensino fundamental com-
pleto; estar desempregado e comprovar situa-
ção de vulnerabilidade social.

A Secretaria de Assistência Social (Sas) re-
alizará a inscrição dos candidatos  no Cadastro 
Único dos Programas Sociais do Governo Fe-
deral como condição para acessar as vagas aos 
cursos profissionalizantes, seguindo os crité-
rios de renda. Os interessados devem procurar 
os Centros de Referência em Assistência Social 
(Cras) do município. Os cursos serão ministra-
dos no Centro de Formação Profissional SENAI 
Plínio Gilberto Kroeff, localizado na Avenida 
Getúlio Vargas, nº 3239, bairro Vicentina.

Cursos vinculados ao Sindimetal-RS
Curso: Montador de painéis elétricos industriais (160 horas) – 25 vagas

Curso: Ajustador mecânico (160 horas) – 25 vagas
Curso: Torneiro CNC (160 horas) – 25 vagas
Curso: Fresador CNC (160 horas) – 25 vagas

Curso: Montador Mecânico de Máquinas Industriais (200 horas) – 25 vagas

Cursos vinculados ao Sinduscon
Curso: Curso de Eletricista Predial (160 horas) – 25 vagas

Curso: Assentador de revestimento cerâmico (160 horas) – 25 vagas
Curso: Pedreiro de alvenaria (160 horas) – 25 vagas

PROTESTO

A empresa Itece está cobrando um percen-
tual por mês do salário pelas refeições, sen-
do que é com uma única carne e uma porção 
muito pequena de comida. Ainda estão sendo 
servidos em marmitas da qual vem pouquíssi-
ma comida para os trabalhadores.

A empresa também não oferece nenhum 
tipo de lanche para os trabalhadores que fa-

zem 2 horas extras, ou seja é somente um al-
moço com pouca comida e pronto. Isso sem 
falar que em dias mais quentes a salada vem 
azeda. 

Os trabalhadores já reclamaram para os 
coordenadores e a resposta foi que “está bom 
assim”. Porém, os trabalhadores estão pagan-
do por uma comida de péssima qualidade.

ITECÊ

Mais de 3 mil pessoas mar-
cham batendo panelas con-
tra fome em Porto Alegre

Mais de 3 mil pessoas saíram às ruas do 
Centro Histórico de Porto Alegre, na tarde en-
solarada deste sábado (9), e bateram panelas na 
Marcha contra a Fome, a Miséria e o Desem-
prego. A mobilização foi organizada pela CUT-
-RS, centrais sindicais e movimentos sociais.

A concentração ocorreu no Largo Glênio 
Peres, que aos poucos foi tomado por traba-
lhadores, trabalhadoras, estudantes, morado-
res e moradoras da periferia, que abriram fai-
xas e cartazes para protestar contra a carestia 
e a volta do Brasil ao mapa da fome.

Antes do início da caminhada, as centrais 
sindicais fizeram as suas manifestações. “Não 
vamos sair das ruas e das redes, enquanto não 
conquistarmos de volta os direitos dos traba-
lhadores e as empresas estatais que estão sen-
do vergonhosamente vendidas”, conclamou o 
presidente da CUT-RS, Amarildo Cenci. Ele 
se referia à revogação das reformas trabalhista 
e da previdência e denunciou as privatizações 
nos governos federal e estadual.

“Só no primeiro semestre deste ano, mais 
de 33 milhões de brasileiros ficaram sem 
acesso a qualquer tipo de alimento”, destacou 
Amarildo. Essa situação é caracterizada pelos 
organismos internacionais como “fome” ou 
“insegurança alimentar grave”, frisou.

Depois das falas das centrais, teve início 
por volta das 15 horas a caminhada que su-
biu a Avenida Borges de Medeiros, entrou na 
Rua José do Patrocínio e terminou no Largo 
Zumbi dos Palmares, palco tradicional de en-
cerramento das marchas democráticas e popu-
lares na capital gaúcha. O som das batidas nas 
panelas vazias era intenso, sinalizando para a 
população a falta de comida no prato.

A marcha contou com a participação de 
centenas de moradores da periferia de Porto 
Alegre, integrantes do projeto CUT com a Co-
munidade, como dos bairros Farrapos, Cru-
zeiro, Restinga, Morro da Cruz e Lomba do 
Pinheiro.

Diretores do STIMMMESL 
participaram da atividade

Foto: Carol Lima

Foto: Divulgação
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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.

Desde o dia 18 de julho, o 
Sindicato tem uma nova fer-
ramenta de comunicação com 
a categoria: o aplicativo Me-
tal São Leo. O APP pode ser 
baixado nas lojas Google Play 
e App Store, também há QR 
CODE disponível no site do 
Sindicato.

“O objetivo desta nova fer-
ramenta é aproximar ainda 
mais o Sindicato dos traba-
lhadores”, explica o secretário 
de Comunicação do STIMM-
MESL, Alexandre Rosa da 
Rocha. Para ele, o APP é um 
avanço, “pois assim consegui-
mos atingir mais público.”

“Temos diversas ferramen-
tas, o nosso informativo Mar-
reta, o site, as redes sociais, 
porém é fundamental pensar 
na tecnologia para abranger mais trabalhadores”, avalia o dirigente.

Através do APP, a categoria poderá acessar notícias, Convenções 
Coletivas de Trabalho, receber avisos, fazer denúncias e acessar a 
carteirinha de sócio. “Isso tudo vai agilizar a informação e facilitar 
a vida do nosso associado e do trabalhador da nossa base”, garante 
Alexandre.

O aplicativo foi desenvolvido pela Direta Sistemas.

Novidade! Agora o 
STIMMMESL tem APP

MULHERES
Metalúrgicas repudiam

 medida que desregulamenta 
e flexibiliza leis trabalhistas

As mulheres da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT 
(CNM/CUT), em nome do seu coletivo, divulgaram uma moção de 
protesto e repúdio a Medida Provisória (MP) nº 1.116, que institui o 
Programa Emprega + Mulheres e Jovens. Segundo elas, a medida pro-
move alterações que intensificam ainda mais a desregulamentação e 
flexibilização da legislação trabalhista e premiam empregadores que 
desrespeitam a lei.

No documento, as mulheres da CNM/CUT relataram ponto a ponto 
da MP e opinam sobre cada um deles.

Confira um trecho da Moção de Repúdio, a íntegra do documento 
pode ser lida no site do Sindicato e da CNM/CUT.

“A Medida Provisória (MP) nº 1.116, que institui o Programa 
Emprega + Mulheres e Jovens, promove alterações que intensificam 
ainda mais a desregulamentação e flexibilização da legislação traba-
lhista e premiam empregadores que desrespeitam a lei.

A Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT através do 
Coletivo de Mulheres vem, apresentar esta Moção de Protesto e Re-
púdio a Medida Provisória (MP) nº 1.116, que institui o Programa 
Emprega + Mulheres e Jovens, promove alterações que intensificam 
ainda mais a desregulamentação e flexibilização da legislação traba-
lhista e premiam empregadores que desrespeitam a lei.

Trata-se de uma MP orientada pela prevalência da liberdade eco-
nômica e dos acordos individuais sobre os direitos básicos previstos 
na legislação e nos acordos e convenções coletivas. Não regula pra-
ticamente nada, mas desregula muitos direitos. Sugere aos emprega-
dores aderirem ao programa em troca da isenção das penalidades e 
multas que sofreram por não cumprirem as quotas de menores apren-
dizes. Flexibiliza direitos sem gerar empregos e oportunidades para 
as mulheres e menores aprendizes;

A MP 1116 é um exemplo de má-fé legislativa. Uma peça de ma-
rketing eleitoral sem substância, porque não gera direitos. Suas su-
gestões e estímulos dependem da vontade e situação de cada empre-
gador;

 A anunciada inserção e manutenção das mulheres e jovens no 
mercado de trabalho, por meio de contratos de aprendizagem, com 
remuneração que depende de negociação individual ou coletiva, obe-
decendo limites a serem estabelecidos pelo Ministério do Trabalho. 
O Programa Emprega + Mulheres e Jovens, do governo federal, cria-
do por essas medidas, com a promessa de garantir ocupação para es-
ses dois segmentos, lança mão de um conjunto de normas legais que 
precarizam a condição de mulheres e jovens no mercado de trabalho. 
O programa não corrige os principais problemas destes segmentos: 
alta rotatividade, baixo tempo de permanência no emprego, baixos 
salários e reduzidas oportunidades para aqueles que não têm experi-
ência anterior comprovada.”

A medida promove alterações que intensificam
ainda mais a desregulamentação e flexibilização 

da legislação trabalhista e premiam empregadores 
que desrespeitam a lei

Foto: Iarael Bento Gonçalves


