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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 
conquistam reajuste de 12%

Na noite de quinta-feira (4 de agosto), os trabalhadores e tra-
balhadoras representados pelo Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Leopoldo e Região (STIMMMESL) aprovaram por 

unanimidade o reajuste de 12%. A atividade foi realizada no auditório 
sede da entidade, que ficou lotada. A reivindicação era o percentual do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do período, 11,92%, 
mais aumento real. O reajuste deverá ser pago retroativo à data-base, 
1o de julho, na folha de agosto.

Com isso, o piso dos metalúrgicos passa para R$ 1.742,40 e o limi-
tador que define o teto da categoria foi para R$ 7.088,42. Os menores-
-aprendizes também foram beneficiados na negociação, com o valor 
da hora de R$ 5,67 a partir de 1o de julho e R$ 6,05 depois de 1o de 
janeiro de 2023. O auxílio estudante passa a ser R$ 1.757,00 (pagos em 
duas parcelas – dezembro e março) e o auxílio creche, para R$ 332,95.

O presidente do STIMMMESL, Valmir Lodi lembrou como foi o 
processo de negociação com a patronal, com três reuniões sem que um 
acordo fosse possível. “Foi devido a luta do Sindicato e mobilização 
dos trabalhadores que a patronal desistiu de alterar direitos como o 
quinquênio, de parcelar o reajuste e de pagar em forma de abono”, 

contou.
O secretário geral do Sindicato, Valdemir Pereira ressaltou que há 

anos participa das negociações e nunca viu uma campanha tão difícil 
como a deste ano. “Eles vieram para retirar direitos, as coisas só anda-
ram quando decidimos parar tudo.”

O tesoureiro do STIMMMESL, Genilso Vargas  da Rosa, também 
salientou as dificuldades e questionou qual o respeito das empresas 
com os trabalhadores. “Há empresas que estão ganhando muito dinhei-
ro e a maioria dos trabalhadores só tem esse reajuste durante todo ano.”

O presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos (CNM/
CUT), Loricardo Oliveira destacou o avanço conquistado pelo STIMM-
MESL. “Isso não é mérito da direção, mas de todos os trabalhadores 
da base. Muitos sindicatos fecharam a reposição da inflação com par-
celamento, o que é péssimo. Talvez não conquistamos tudo o que gos-
taríamos, mas foi um grande avanço e o Sindicato sai mais forte desta 
campanha”, acredita.

Além do aumento real, a categoria manteve as cláusulas sociais da 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

A assessoria jurídica da entidade acompanhou a assembleia.
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Desconto assistencial – o Sindicato depende 
da contribuição de seus associados para manter 
suas atividades e, conforme aprovado em assem-
bleia, o desconto foi reajustado em 5 parcelas 
de R$ 27,00 para os trabalhadores que ganham 
acima de R$ 2.242,24 e 5 vezes de R$19,00 para 
quem tem remuneração menor que R$ 2.242,24.

Você sabia que desde 2017 com o FIM do im-
posto sindical (valor que era descontado dos tra-

balhadores e trabalhadoras no mês de Março), a 
única fonte de renda do Sindicato para manter a 
luta e toda a sua estrutura é através das mensa-
lidades de sócios e da contribuição assistencial 
após o fechamento da CCT? 

Então será que vale mesmo a pena fazer opo-
sição e deixar de contribuir com quem luta por 
você? Pense nisso! A sua contribuição é muito 
importante! Confira os exemplos:

Exemplo 1 (Piso)
De R$1.555,40 com o reajuste de 12% em 2022 passa para R$1.742,40

Valor incorporado no salário: R$ 187,00
13X de R$ 187,00 = R$2431,00 (valor ganho em um ano com as negociações do Sindicato)

E a sua contribuição assistencial será de apenas 5 parcelas de R$ 19,00

Exemplo 2 (Salário de R$ 2300,00)
De R$2.300,00 com reajuste de 12% em 2022 passa para R$2.576,00

Valor incorporado no salário: R$276,00
13X de R$ 276,00 = R$ 3.588,00 (valor ganho em um ano com as negociações do Sindicato)

E a sua contribuição assistencial será de apenas 5 parcelas de R$ 27,00
 

Exemplo 3 (Salário de R$ 3.300,00)
De R$3.300,00 com o reajuste de 12% em 2022 passa para R$3.696,00

Valor incorporado no salário: R$396,00
13X R$ 396,00 = R$ 5.148,00 (valor ganho em um ano com as negociações do Sindicato)

E a sua contribuição assistencial será de apenas 5 parcelas de R$ 27,00

Exemplo 4 (Salário de R$ 4.300,00)
De R$ 4.300,00 com o reajuste de 12% em 2022 passa para R$ 4.816,00

Valor incorporado no salário: R$ 516,00
13X de R$ 516,00 = R$ 6.708,00 (valor ganho em um ano com as negociações do Sindicato)

E a sua contribuição assistencial será de apenas 5 parcelas de R$27,00

Exemplo 5 (Salário de R$ 5.300,00)
De R$ 5.300,00 com o reajuste de 12% em 2022 passa para R$ 5.936,00

Valor incorporado no salário: R$ 636,00
13X R$ 636,00 = R$ 8.268,00 (valor ganho em um ano com as negociações do Sindicato)

E a sua contribuição assistencial será de apenas 5 parcelas de R$27,00

Exemplo 6 (Salário de R$6.300,00)
De R$ 6.300 com o reajuste de 12% em 2022 passa para R$ 7.056,00

Valor incorporado no salário R$756,00
13X de R$ 756,00 = R$ 9.828,00 (valor ganho em um ano com as negociações do Sindicato)

E a sua contribuição assistencial será de apenas 5 parcelas de R$ 27,00

Exemplo 7 (Salário de R$ 7.000,00)
De R$ 7.000,00 com o reajuste de 12% em 2022 passa para R$ 7.840,00

Valor incorporado no salário R$ 840,00
13X de R$ 840,00 = R$ 10.920,00 (valor ganho em um ano com as negociações do Sindicato)

E a sua contribuição assistencial será de apenas 5 parcelas de R$ 27,00

Contribua! Agora também é hora de mostrar união e consciência de classe!
JUNTOS SOMOS FORTES!
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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.

Informamos aos trabalhadores e trabalhadoras que desejarem fazer oposição ao desconto 
assistencial que o prazo será de 22 até 31 de agosto, das 8h às 18h, na sede do STIMMMESL.

O STIMMMESL agradece a to-
dos os trabalhadores e trabalha-
doras que entendem a importância 
de apoiar o Sindicato. A mobili-
zação e união de toda a categoria 
foi fundamental para termos êxito 
nesta campanha salarial.

Aproveitamos para convidar 
a todos e todas a baixar o nosso 
APP, essa é mais uma ferramenta 
para você ficar por dentro de to-
das as lutas do Sindicato.

Prazo de oposição


