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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

Um sindicato é feito pelos trabalhadores e trabalhadoras asso-
ciadas que contribuem para manter essa estrutura funcionan-

do e atuando para proteger os trabalhadores. Estamos aqui por causa 
da consciência de classe dessas pessoas, que compreendem a impor-
tância da luta coletiva e por uma sociedade justa.

Por isso, o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de São Le-
opoldo e Região agradece a todos que contribuíram através do des-
conto assistencial, não se opondo a contribuição. Isso garante que 
o Sindicato continue referência na luta por melhores condições de 
trabalho e qualidade de vida.

Graças a esses trabalhadores seguimos na luta, fortes, mobilizados 
e com respaldo nas negociações. Muito obrigado. Faça com a gente!

Salão de Festas - Agora, a 
Fextou Decoração de Festas e 
Eventos é a responsável pelo sa-
lão de festas.

Sapucaia do Sul: O salão da 
sub-sede já reabriu e também 
está sob a responsabilidade da 
Fextou Decoração de Festas e 
Eventos. O valor para sócios é de 
R$ 300,00 e R$ 600,00 para não 
sócios.

Telefone para mais informa-
ções e reservas dos dois salões: 
(51) 98169.7719 com Cristiane.

Área de lazer - a partir de 21 
de outubro.

Sócio: Isento
Não sócio: R$ 20,00
Não sócio que contribuiu com 

o assistencial: R$ 10,00 (me-
diante apresentação de recibo de 
pagamento que comprove o des-
conto);

Familiar de sócio que não 
seja metalúrgico da categoria 
(exemplo: sogro, cunhado, ir-
mão, etc...): R$ 10,00

 Crianças até 12 anos e ido-
sos: Isentos.

Estacionamento -  a partir de 
21 de outubro somente para sócios.

Setor de saúde - A partir de 
1o de novembro, as consultas se-
rão reajustadas. O valor que se 
manteve desde 2018 sem reajuste 
passará para R$15,00 a consulta 
(o índice foi corrigido conforme 
a inflação do período). O valor 
passará a ser corrigido anualmente 
pela inflação.

Atenção! Tem mudanças no uso 
das áreas do STIMMMESL

Agradecemos a quem faz um Sindicato forte: 
você, trabalhador que contribui

LEIA NESTA EDIÇÃO

Artes: Israel Bento Gonçalves

Divulgação

- Denúncias, Ações sindicais
- Setembro Amarelo, Outubro Rosa

- Melhorias na sede e no site 
- Desemprego, Novo Convênio

- E muito mais...

Divulgação
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PREVENÇÃO

No mês de combate ao suicídio, 
CNM alertou para riscos com 

saúde mental no trabalho
A entidade chamou atenção para a importância da ação sindical 

para proteção e promoção da saúde mental no trabalho durante a cam-
panha Setembro Amarelo. E para além dele, de combate o sofrimento 
mental e  o suicídio relacionado o trabalho. 

O número de afastamentos por transtorno mental só cresce. Os mo-
tivos são os mais variados, mas metade deles é por ansiedade, depres-
são e outros transtornos mentais. Em 2015, foram afastados 170.830. 
Em, 2020, foram  289.677. Isso sem contar as subnotificações. 

Entre as 100 CIDs (Código Internacional de Doenças) de transtor-
nos mentais, três se destacaram mais intensamente com percentuais 
elevados de transtornos mentais entre os trabalhadores. De acordo 
com pesquisas internacionais, o risco de suicídio é muito maior em 
pessoas com transtorno mental. O total de óbitos no país por lesões 
autoprovocadas dobrou de cerca de 7.000 para 14 mil nos últimos 20 
anos, segundo o Datasus, sem considerar a subnotificação. Isso equi-
vale a mais de um óbito por hora, superando as mortes em acidentes 
de moto ou por HIV.

Para a secretária de Saúde da CNM/CUT, Maria de Jesus, as cau-
sas do surgimento ou da intensificação de problemas relacionados 
à saúde mental no ambiente de trabalho são inúmeras e podem ser 
evitadas, mas muitas vezes as pessoas nem se dão conta dos riscos. 

Segundo ela, quando traz este problema para a categoria é im-
portante lembrar que os metalúrgicos e as metalúrgicas, por exem-
plo, estão inseridos(as) em diversos segmentos e muitas vezes estão 
expostos(as) a diversos fatores de riscos a sua saúde física e mental 
nos ambientes de trabalho. 

“Precárias condições de trabalho, ritmo de trabalho intenso, as-
sédio moral e sexual, violência no trabalho, baixo salários, ameaça 
desemprego, jornadas exaustivas, atividades estressantes, eventos 
traumáticos, discriminação, perseguição da chefia e metas abusivas, 
falta de treinamento e treinamento insuficiente, máquinas sem prote-
ção, entre outros, podem comprometer a saúde mental de tal maneira, 
levando a tristeza, ansiedade, depressão e até mesmo ideação e preci-
samos falar disso sem medo e sem preconceito”, explicou. 

O Sindicato manifesta o seu pesar pelo falecimento do menor 
aprendiz da Stihl, Bruno, ocorrido no dia 16 de setembro. 

Vítima de um mal súbito, o trabalhador recebeu pronto
 atendimento médico no local e foi encaminhado para a 
Unimed São Leopoldo, porém infelizmente nao resistiu.

O STIMMMESL se solidariza com os familiares e amigos de Bruno.

Foto: Divulgação

TRABALHADORES

Os trabalhadores da Flow 
Form, de Sapucaia do Sul, apro-
varam um aumento no vale refei-
ção, na assembleia, realizada no 
dia 30 de agosto. 

O Sindicato se reuniu com a 
direção da empresa para garantir 
um novo aumento em janeiro de 

2023.
O STIMMMESL e a empresa 

pretendem firmar um acordo que 
garanta uma política de reajuste 
no vale alimentação. Com isso, 
o índice de reajuste conquistado 
anualmente na campanha salarial, 
irá incidir também sobre o vale. 

Metalúrgicos da Flow Form 
garantem aumento no vale refeição

STIMMMESL e terceirizada 
da Gerdau buscam acordo

O Sindicato realizou uma assembleia, no dia 23 de setembro com 
os trabalhadores da Estrutural, empresa terceirizada que presta servi-
ço para a Gerdau, onde foi aprovada uma pauta de reivindicação que 
está sendo negociada com a empresa. 

Só com o acordo assinado é que os trabalhadores terão seus direi-
tos assegurados. 

PESAR

SINDICATO
O STIMMMESL está investindo em 

energia solar. As placas foram adquiri-
das, e instaladas, conforme aprovação 

em assembleia com a categoria. 
Esse investimento na estrutura irá 

reduzir os gastos da sede, 
deixando mais recursos para a luta sin-

dical na defesa dos direitos dos 
trabalhadores, além de contribuir 

com o meio ambiente. 

Foto: Divulgação
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Outubro chegou e veio nova-
mente com ele a necessidade de 
conscientizar as mulheres sobre a 
prevenção do câncer de mama e do 
câncer de colo de útero, fortalecen-
do a luta em defesa da saúde públi-
ca e da vida.

Essa campanha acontece no Bra-
sil desde 2002, com ações de pre-
venção, diagnóstico e tratamento 
precoce do câncer de mama e de 
colo do útero, além de debates e ou-
tras atividades.

Criada pelo Instituto Nacional 
de Câncer (Inca), a iniciativa bus-
ca chamar a atenção das mulheres 
para importância de fazer mamo-
grafias e exames de rotina para en-
frentar a doença, visando identifi-
cá-la ainda nos estágios iniciais.

O movimento conhecido como 
Outubro Rosa nasceu nos Estados 
Unidos, na década de 1990, para estimular a 
participação da população no controle do cân-
cer de mama. No Brasil, a primeira iniciativa 
partiu de um grupo de mulheres, em 2002. O 
Inca participa do movimento, desde 2010, pro-
movendo campanhas e espaços de discussão 
sobre câncer de mama, divulgando e disponibi-
lizando seus materiais informativos, tanto para 
profissionais de saúde quanto para a sociedade.

O câncer de mama no Brasil é o tipo de do-

ença que mais afeta as mulheres. Acima dos 
40 anos, a incidência de casos é ainda maior. 
Confira alguns cuidados que todas as mulheres 
devem observar:

- prevenção com consultas e exames espe-
cíficos;

- para mulheres acima de 40 anos, mamogra-
fia anual;

- auto exame (apalpação das mamas para de-
tectar alterações, como caroços, nódulos);

- alimentação saudável.
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DENÚNCIAS

Estamos recebendo ultimamen-
te muitas denúncias da Inpel mas 
parece que a empresa não está 
nem um pouco preocupada com a 
sua imagem pois pelos relatos que 
recebemos as situações de desres-
peito com quem produz a riqueza 
da empresa são constantes. 

Alguns representantes da ges-
tão  que inclusive já apareceu por 
aqui na Marreta em outras situações 
e que por ser bem próximo do ge-
rente, trata os trabalhadores com 
arrogância e nas reuniões costuma 
colocar medo no pessoal dizendo 
que tem o poder de fazer os desliga-
mentos na empresa. E não para aí..

Em um setor específico tam-

bém há relatos de assédio e pres-
são de um chefe que humilha e 
faz bullying com os trabalhado-
res chamando-os de pica-fumo, 
ananá e outros apelidos de baixo 
calão. Ainda por cima esse su-
jeito fala que está cada vez mais 
forte na empresa, pois os donos 
da Inpel gostam dele e do seu jei-
to de “trabalhar.” 

Os trabalhadores nos dizem 
que estão adoecendo por compar-
tilharem um ambiente de assédio 
e desrespeito onde muitas vezes 
até mesmo as suas escolhas parti-
culares estão sendo questionadas 
pelo RH colocando em risco a 
permanência deles na empresa...

INPEL
Depois de várias denúncias, a 

Index ainda não tomou as medi-
das cabíveis em relação as atitu-
des de um líder, que continua per-
seguindo os trabalhadores. Ele já 
ameaçou de justa causa um tra-
balhador que estava conversando 
com um dirigente sindical.  

Esse tal líder é agressivo e  
agride moralmente os trabalha-
dores, discute sem deixar que as 
pessoas emitem opinião.  

Os trabalhadores não aguentam 
mais trabalhar nestas condições. A 
empresa precisa tomar as medidas 
cabíveis em relação a esse gerente. 

Há vários meses, a New Comércio de São Leopoldo tem atrasado o  
pagamento dos trabalhadores, bem como o vale refeição e o depósito 
do FGTS. Isso é um absurdo, uma empresa que fatura e recebe em 
dia não pagar quem gera a riqueza da empresa em dia. É uma falta de 
respeito.

Por isso, os trabalhadores precisam estar atentos e mobilizados, 
pois só a paralisação garante o pagamento em dia do salário.

INDEX

NEW COMÉRCIO

Faça sua denúncia anô-
nima pelo site ou APP do 
Sindicato! Não se cale!

MULHERES
STIMMMESL apoia a campanha Outubro Rosa

A taxa de desemprego no país recuou para 
8,9% no trimestre encerrado em agosto, se-
gundo a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) Contínua, do IBGE, di-
vulgada no final de setembro. O percentual é 
equivalente a igual período de 2015, depois de 
atingir os maiores níveis da série nos últimos 
anos. Assim, o número de desempregados foi 
estimado em 9,694 milhões, menos 4,180 mi-
lhões (-30,1%) do que há um ano. Porém, o re-
sultado é contaminado por uma base de com-
paração fraca e a alta informalidade.

Por exemplo, o total de empregados sem 
carteira assinada no setor privado chegou a 
13,160 milhões, o maior número da série his-
tórica, iniciada em 2012. Cresceu 16% em um 
ano – acréscimo de 1,8 milhão. No mesmo 
período, o emprego com carteira subiu 9,4%, 
atingindo agora 35,975 milhões de pessoas.

Os trabalhadores por conta própria agora 
somam 25,869 milhões. Estabilidade no tri-
mestre e crescimento de 2,4% em 12 meses. 
Além disso, a taxa de subutilização é ago-
ra de 20,5%, caindo 6,6 pontos percentuais 
em 12 meses. Os subutilizados, pessoas que 
gostariam de trabalhar, agora são 23,934 mi-
lhões. E o desalentados chegam a 4,268 mi-
lhões, queda de 18,5% na comparação anual.

Recorde de trabalhadores 
sem registro em 

carteira ‘contamina’ 
queda do desemprego

EMPREGO

Tem uma funcionária da Stihl que pensa que tem um cargo de lide-
rança. Pois vive metendo pressão nos colegas de trabalho, querendo 
mandar, além de fazer fofocas e picuinhas. Se acha uma supervisora, 
só que não é! Esperamos que ela caia na real. O STIMMMESL já con-
versou com a liderança dela e estamos de olho!

STIHL



Haverá disputa para o segundo 
turno das eleições para a presi-
dência da República no próximo 
dia 30 de outubro. É necessário 
pensar qual Brasil queremos, qual 
legado vamos deixar para os nos-
sos filhos e como será as condi-
ções de trabalho no próximo pe-
ríodo. 

Muito mais do que o próximo presidente, estaremos escolhendo 
um projeto de nação, optando por perder mais direitos ou resga-
tando o que foi tirado nos últimos anos.  Poderemos optar por um 
governo que fomente o ensino e a pesquisa, que invista em empre-
go, no desenvolvimento industrial e na distribuição de renda, que 
fortaleça políticas públicas e o acesso à saúde, que governe para 
todos, jovens, mulheres, negros, LGBTQIA+. Contra um governo 
que tentou implantar a carteira verde amarela, ampliou ainda mais 
a reforma trabalhista, propôs a redução da multa do FGTS e que 
acabou com a aposentadoria, através da reforma da Previdência. 

É isso que está em jogo neste segundo turno. Por isso, é muito 
importante refletirmos sobre o Brasil que queremos! 

Não deixe de votar! Somos nós que construímos o Brasil.
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de uma entidade atuante e fortalecendo a consciência de classe.

ENTREVISTAS

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

Ainda não tem o APP do 
Sindicato? Baixe já!

Arquivo de entrevistas já está 
disponível no site

Há um ano, o STIMMMESL iniciou a série “Entrevistas de sex-
ta”. O objetivo é conhecer as pessoas que fazem parte da história do 
Sindicato e do movimento sindical. A entrevista é publicada todas as 
sextas-feiras e agora contam com uma página exclusiva no nosso site, 
onde estão armazenadas todas as entrevistas já publicadas. 

Para acessar, basta entrar na aba “Entrevistas”, no menu do lado 
direito do site. 

NOVO CONVÊNIO
Agora, o STIMMMESL tem convênio com a Cresol!
Confira os dias e horários do plantão da Cresol-SL no Sindicato: 

segunda, quarta e sexta-feira, das 8h15 às 11h45 e das 13h15 às 16h45.

ELEIÇÕES

Divulgação

Os nossos direitos estão 
em jogo no segundo turno

Foto: TSE


