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Atenção

O recesso do STIMMMESL 
inicia no dia 26 de dezembro. 

As atividades retornam no 
dia 5 de janeiro!

Neste período, haverá plantão
dos dirigentes.

O ano de 2022 já iniciou com forte movimentação para os traba-
lhadores da base do Sindicato dos Metalúrgicos de São Leo-
poldo e Região (STIMMMESL). Nos dias 13 e 14 de janeiro 

aconteceu a eleição para a diretoria da entidade e a Chapa da Marreta, 
chapa única, foi eleita e o metalúrgico Valmir Lodi (o Sabugo) reconduzi-
do a presidência. A nova diretoria foi empossada no dia 12 de abril, numa 
cerimônia híbrida. 

Um dos pontos altos da atividade sindical é, sem dúvida, a campanha 
salarial. Além do reajuste no salário, é durante a campanha que se debate 
inúmeros assuntos para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores 
e trabalhadoras de sua base, que culmina com a Convenção Coletiva de 

Trabalho (CCT). Apesar de toda a resistência dos patrões que 
não queriam dar reajuste para a categoria, a mobilização dos 
trabalhadores junto ao Sindicato, garantiu um percentual de 
12% nos salários, o que repôs as perdas do período e possibi-
litou um aumento real. 

Houveram, também, avanços na comunicação do Sindicato. Desde julho, a 
entidade tem uma nova ferramenta: o aplicativo Metal São Leo, que aproximou 
ainda mais o STIMMMESL da categoria. O APP 
pode ser baixado nas lojas Google Play e App Sto-
re, também há QR CODE disponível no site.

O STIMMMESL integra a Comissão Execu-
tiva da Câmara Temática da Indústria e durante 
2022 acompanhou semanalmente as reuni-
ões dos Grupos de Trabalho (GTs), debru-
çados sobre três grandes eixos temáticos 
(atratividade, educação e comunicação).

Foram muitos os momentos que enfatizam 
a atuação comprometida com os trabalhado-
res do STIMMMESL durante esse ano e que 
seguirá ainda mais forte em 2023.

JUNTOS SOMOS FORTES!

2022 foi marcado por forte atuação do STIMMMESL
Defesa dos trabalhadores e da democracia pautaram o ano

Fotos: Israel Bento Gonçalves e Renata Machado
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REPRESENTATIVIDADE

Recebemos diversas denúncias de traba-
lhadores da R-MAC onde relatam que não 
aguentam mais receberem cobranças por ta-
refas que não fazem parte das suas funções, 
sobrecarregando muito a rotina de trabalho

Tem um coordenador de produção na em-
presa que só quer cobrar produção e hora ex-
tra dos trabalhadores com promessas de pro-
moção, mas a oportunidade mesmo só aparece 
para quem é seu puxa saco. Quem não quer 
entrar na “panelinha” muitas vezes é demiti-
do mesmo sendo um bom funcionário. 

Há também relatos de um líder de produ-
ção da tarde que gosta de ficar parado e enca-
rando os trabalhadores como forma de intimi-
dá-los. Os problemas da fábrica, dificilmente 
o cidadão resolve, talvez por estar utilizando 
o seu tempo para perseguir quem realmente 
produz a riqueza da empresa.

Estamos de olho e aguardamos uma resosta 
da R-MAC em relação as denúncias.

A secretária de Prevenção e Saúde do Traba-
lhador do Sindicato, Simone Ribeiro Peixoto é 
uma das candidatas ao Prêmio Jacobina. A pre-
miação será realizada no dia 9 de dezembro e 
tem como objetivo dar visibilidade às mulheres 
que realizam ações de relevância em São Leo-
poldo.

Simone afirma que ficou surpresa com o con-
vite para se inscrever na premiação. “Perguntei 
para muita gente o que achavam… A premia-
ção acontece de dois em dois anos e é feita para 
mulheres que se destacam nas suas categorias”, 
conta a trabalhadora da Delga.

“Me senti grata por terem lembrado de mim 
e muito feliz por saber que como sindicalista e 
metalúrgica, posso ser um exemplo pra empode-
rar e incentivar outras mulheres.”

Prêmio Jacobina - é uma realização da Pre-
feitura de São Leopoldo, por meio da Secretaria 

Municipal de Direitos Humanos (Sedhu), com 
o objetivo de dar visibilidade às mulheres que 
realizam ações de relevância à cidade, além de 
reafirmar o protagonismo de Jacobina Maurer. 
A primeira edição foi realizada em 2019 pelo 
Gabinete da vice-prefeita, Paulete Souto, com 
23 categorias.

As categorias da segunda edição são: Dan-
ça; Literatura; Música; Teatro; Artes visuais; 
Enfrentamento à violência; Igualdade racial; 
Sustentabilidade; Comunitário; Garantia dos di-
reitos da criança e do adolescente; Garantia dos 
direitos da pessoa idosa; Garantia dos direitos 
da pessoa com deficiência; Empreendedorismo; 
Protagonismo juvenil; Educação formal; Edu-
cação popular; Ciência, tecnologia e inovação; 
Sindical; Esporte; Diversidade; Saúde; Organi-
zação da sociedade civil; Povos e comunidades 
tradicionais; Circo e Homenagem Póstuma “in 
memorian”.

DEMOCRACIA

Diretora do Sindicato é candidata ao Prêmio Jacobina

DENÚNCIAS
R-MAC

Não fique 
calado!

Lula teve mais de 2 milhões 
de votos do que o segundo co-
locado e bateu seu próprio re-
corde no segundo turno das 
eleições. Em 2006, Lula teve 
58.295.042 votos, numerica-
mente a maior votação da his-
tória do Brasil. 

Ele volta ao Palácio do Pla-
nalto três anos depois de deixar 
a prisão em Curitiba, no Para-
ná, onde foi condenado sem 
crime e em provas pelo ex-juiz 
Sérgio Moro, suspeito, segun-
do o Superior Tribunal Federal 
(STF), em todas as ações con-
tra o petista. Em 2021, todas as 
decisões foram anuladas pelo 
STF, o que liberou Lula para 
retornar a vida política.

Em nota, a CUT disse que 
essa vitória representa o reen-
contro do Brasil com aqueles 
que defendem a democracia, o 
estado de direito, o respeito aos 
direitos dos trabalhadores e tra-
balhadoras, do fim da miséria e 
da fome, do desenvolvimento 
sustentável com distribuição de 
renda e justiça social.

Transição -  a equipe de 
transição do presidente eleito, 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 

na área do Trabalho já 
tem pelo menos três 
prioridades definidas e 
a perspectiva de supe-
rar algumas contradi-
ções entre as questões 
do mundo do trabalho e 
sindicais impostas pela 
“reforma” trabalhista. 
Entre elas, a de valo-
rização da negociação 
coletiva com fortaleci-
mento dos sindicatos. 
Apesar de a legislação, 
em vigor desde 2017, 
ter mantido a prima-
zia da negociação, ao 
mesmo tempo, ela en-
fraqueceu os atores so-
ciais responsáveis – as entida-
des dos trabalhadores.

O consultor sindical Cle-
mente Ganz Lúcio, integrante 
da equipe de transição do go-
verno Lula na área trabalhista, 
garante, contudo, que o grupo 
tem uma “perspectiva de valo-
rização da negociação, de for-
talecimento do diálogo social 
entre trabalhadores e emprega-
dores por meio da negociação.”

A promessa de campanha do 
presidente sobre a ampliação 

da faixa de isenção do Impos-
to de Renda (IR), bem como 
a correção da tabela, são itens 
que estão em negociação entre 
a equipe de transição do novo 
governo e o Congresso.

A vitória também significa 
a retomada de uma política de 
valorização do salário mínimo, 
com aumento real para os tra-
balhadores e um projeto de de-
senvolvimento industrial para o 
país com políticas que fomen-
tem o setor, abandonado no úl-
timo período.

Ex-presidente é um defensor da classe trabalhadora

Lula é eleito presidente do Brasil pela terceira 
vez com mais de 60 milhões de votos

Foto: Reprodução Twitter
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ASSESSORIA JURÍDICA

O ano de 2022 foi repleto de acontecimen-
tos importantes. Representa a tentativa da 
retomada da normalidade do mundo após a 
pandemia que iniciou em 2020. A vacinação 
em massa contribuiu com essa possibilidade 
de melhorar a realidade e a vida de todos no 
planeta. Embora não estejamos inteiramen-
te livres do vírus, as perspectivas para o ano 
vindouro são animadoras, com ampliação da 
vacinação e retomada da economia e dos em-
pregos.

Apesar do arrefecimento da pandemia, os 
reflexos no mercado de trabalho ainda são 
evidentes, o que o sindicato seguiu acompa-
nhando ao longo de todo o ano, atuando para 
manter os direitos da Convenção Coletiva da 
categoria, conquistados ao longo de anos, 
conseguir um reajuste salarial e garantir a 
manutenção dos empregos dos trabalhadores 
da categoria, ou, ao menos, as verbas rescisó-
rias daqueles que foram despedidos. 

Neste sentido, o Sindicato, juntamente com 
o Jurídico, se manteve vigilante nestas ques-
tões, negociando e ingressando com ações 
judiciais, medidas cautelares para assegurar 
que os trabalhadores recebam seus direitos. 
Ações coletivas tiveram desfecho favorável, 
com o pagamento de valores aos trabalhado-
res, assim como ações individuais também 
foram ingressadas, inclusive com reintegra-
ção de trabalhador ao emprego em razão de 
doença ocupacional.

Salientamos que os trabalhadores tem que 

estar atentos a irregularidades na 
aplicação dos direitos trabalhistas 
e qualquer sinal de riscos de fecha-
mento da empresa ou diminuição do 
quadro de funcionários, o Sindica-
to deverá ser acionado para intervir 
através de seus advogados judicial-
mente, de modo a assegurar que não 
ocorra retirada de bens e máquinas 
da empresa, para garantir o paga-
mento dos trabalhadores.

O Sindicato permanece atuando 
firmemente na fiscalização contra as 
empresas que não estão depositando correta-
mente o FGTS de seus trabalhadores. Des-
tacamos a importância de que o trabalhador 
procure o Sindicato e seus Diretores denun-
ciando o atraso nos depósitos de FGTS não 
recolhido por parte da empresa contratante, 
pois somente assim a Entidade juntamente 
com o departamento Jurídico poderá ingres-
sar com ação judicial representando os traba-
lhadores. Salientamos que a ação é interposta 
pelo Sindicato que atua como substituto pro-
cessual, buscando os direitos dos depósitos 
de FGTS para todos os trabalhadores ativos 
na empresa.

Ainda neste ano, recentemente, tivemos a 
liberação de valores rateados na massa fali-
da da Sudmetal o que foi imediatamente pago 
aos credores trabalhistas, resultado de mui-
to trabalho e de uma batalha jurídica de anos 
desta Assessoria Jurídica  que atuou firme-

mente para que houvesse a liberação destes 
valores que estavam depositados na conta ju-
dicial da massa e que os trabalhadores aguar-
davam para receber os direitos trabalhistas 
que não foram pagos no momento da rescisão 
contratual.

Queremos agradecer a categoria que tem 
se mantido alerta e vem se aproximando 
cada dia mais do Sindicato e do seu Jurídi-
co, entendendo que as diversas lutas trava-
das ao longo deste e de muitos anos servem 
para fortalecer ainda mais os próximos anos, 
principalmente após a retirada de direitos 
históricos conquistados pelos trabalhadores 
com a Reforma Trabalhista e, agora, diante 
de impactos causados pela pandemia e me-
didas emergenciais. Os desafios são maiores, 
precisamos estar unidos e atentos, para que 
juntos possamos encontrar medidas jurídicas 
a fim de garantir a preservação dos direitos 
dos trabalhadores!

Assessoria Jurídica do STIMMMMESL 
é fundamental na defesa da categoria

- Informamos que não haverá atendimento Jurídico na sede do 
Sindicato no período de 16/12/2022 até 16/01/2023, devido o 

RECESSO DO JUDICIÁRIO. 

- Os plantões no Sindicato recomeçarão toda terça-feira e quinta-
-feira na parte da manhã das 9h às 12h, a partir do dia 17/01/2023.

- Informamos ainda que na sede do escritório, situado na rua 1º de 
Março, nº 113, sala 101 - Térreo, Edifício Integral, Centro de São 

Leopoldo/RS, devido o recesso do Judiciário, estaremos atendendo 
em regime de plantão, para CASOS URGENTES, com hora 

marcada através dos telefones 3589-5507 ou 
whatsapp 98037-1801, a partir do dia 04/01/2023.

- O escritório retornará com toda equipe Jurídica a partir do dia 
19/01/2023 (quinta-feira), seguimos pedindo que agende seu 

horário para melhor atendê-lo.

- Em caso de dúvidas, favor entrar em contato diretamente com o 
escritório pelos telefones: 3589-5507, 3591-4640, (51)98037-1801 

e (51)99905-7260, a partir do dia 04/01/2023.

Destacamos que o Jurídico do Sindicato conta com equipe espe-
cializada em DIREITO DO TRABALHO e PREVIDENCIÁRIO, 
comprometida com o trabalhador também nas questões relacio-
nadas com o INSS (encaminhamento de aposentadorias comum 
e especial, aposentadoria por idade, revisões de aposentadorias e 
benefícios, pensões, auxílio doença, auxilio doença acidentário, 
auxilio acidente, etc) no INSS e  judicial. 

Muitos trabalhadores obtiveram êxito em demandas contra 
INSS, na medida que tiveram reconhecidos períodos especiais e 
concedidas/implantada: aposentadorias especiais, aposentadorias 
com conversão de tempo especial, auxílio acidente, revisões de 
benefícios, dentre outros benefícios.

Realizamos esclarecimentos, contagem de tempo de serviço, 
análise dos documentos para aposentadoria comum, especial ou 
com reconhecimento de tempo rural e pedidos no INSS.

Procure seus direitos, com quem está comprometido com os 
direitos do trabalhador!

A equipe do escritório YOUNG, DIAS, LAUXEN & LIMA ADVOGADOS 
ASSOCIADOS deseja a toda categoria um Feliz Natal e um Ano Novo repleto 

de saúde, paz, alegrias, força, prosperidade e esperança que dias melhores virão!

Fotos Pixabay
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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.

OPORTUNIDADE

Ainda não tem o APP do 
Sindicato? Baixe já!

O Tradicional Curso de Eletricidade e Ele-
trônica do Sindicato abrirá inscrições em ja-
neiro.

Inscrições no Sindicato: de 5 de janeiro 
de 2023 até 3 de março de 2023.

As aulas iniciarão em março e encerrarão 
em outubro de 2023.

Valor da inscrição: R$ 65,00.
Mensalidade de cada curso: 8 x R$130,00 

para não-sócio e 8 x R$105,00 para sócio.
À disposição no Sindicato o boletim infor-

mativo ou pelo whatts (51) 99.75.89.325.
Aulas teóricas e práticas.
Apostilas incluídas na mensalidade e pe-

ças para usar em aula.
Certificado de Capacitação será entregue 

no final do curso.
Site: www.cursoeletricidade.com.br

A temporada 2021/2022 das piscinas será  
aberta  dia  17 de dezembro. Em mais um ano, o 
Sindicato oferece aos associados e dependentes 
toda estrutura para curtir o verão: quatro pisci-
nas, sendo duas infantis e duas para adultos, ves-
tiários, cadeiras e mesas de praia, além de espa-
ço para refeição. 

Confira as taxas:
Para  sócios  que  não  fizeram  a  carta  de 

oposição ao desconto assistencial e dependen-
tes: isentos (mediante a apresentação de car-
teirinha de sócio e o comprovante de desconto 
- contracheque provando que tem o desconto as-
sistencial).

Sócios  que  fizeram  o  desconto  assistencial: 
R$ 20,00 a diária das piscinas ou 135,00 a tem-
porada (assim libera o sócio e seus dependentes 
para usar as piscinas durante toda a temporada).

Acompanhante de sócio: R$ 20,00 a diária.
Não sócio: R$ 40,00 a diária
Associados  de  outros  sindicatos  parceiros  

(metalúrgicos  de  Porto  Alegre,  Canoas, Ca-
choeirinha e Novo  Hamburgo,  Sintap, vigilan-
tes  São  Leopoldo, Sintep  Vales e  Ceprol): R$ 
20,00 a diária.

Crianças até 6 anos e idosos acima de 65: 
isentos.

Em janeiro, inicia as inscri-
ções para o curso de 

Eletricidade  e Eletrônica  

TEMPORADA DE VERÃO
As piscinas do 

STIMMMESL abrem 
dia 17 de dezembro Sintep Vales - o STIMMMESL 

tem mais uma parceria!
Agora os sócios que não fizeram 

oposição poderão utilizar as pisci-
nas do Sintep Vales, na estrada Ivo 
Afonso Dias, em Sapucaia do Sul. 

Mais informações no site do Sin-
dicato.

JUNTOS SOMOS 
FORTES!

O  STIMMMESL  tem  uma  parceria  com  o Sindicato  dos  Metalúrgicos  de  Porto  Ale-
gre, para o uso da Colônia de Férias, localizada em Cidreira, no litoral norte gaúcho. E tam-
bém com o Sindicato  dos  Metalúrgicos de Canoas e Nova Santa Rita, que fica em Mariluz.

Em cada espaço, a prioridade é os sócios de cada entidade e as vagas restantes podem ser 
usadas pelos associados do STIMMMESL.

Colônia de Canoas (Mariluz) - inscrições a partir do dia 15 de dezembro direto no Sin-
dicato de Canoas e Nova Santa Rita. O valor é de 10% do salários base para o sócio do 
STIMMMESL e 5% para dependentes e acompanhantes (porém ninguém pagará menos que 
RS 170,00 e mais do que R$ 450,00). 

Dúvidas e mais informações pode ser esclarecidas através dos telefones 0800 000 0212 
(ligação gratuita) ou 51 98967.2643 (whatsapp). 

Colônia de Porto Alegre (Cidreira) - confira nas tabelas abaixo, os valores para acompa-
nhantes e períodos. Reservas e informações com 
Rogério Cidade, no telefone (51) 99639.7413. 

Sócios STIMMMESL podem usar as colônias de 
férias dos sindicatos de Canoas e Porto Alegre
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ANUÊNCIA SINDICATO CONVENIADO  
 
ANEXAR:  
*CÓPIA DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO 
*CÓPIA DO CONTRACHEQUE 
*CÓPIA DA CARTEIRINHA DO ASSOCIADO 

 
 
DATA: _____/_____/________. 
 
 
ASSINATURA:  
 
 

 
CARIMBO 

 

VA
LO

RE
S 

AC
O

M
PA

NH
AN

TE
S 

ACOMPANHANTES VALOR 2021/2022 
 

VA
LO

RE
S 

DI
Á

RI
AS

 ALOJAMENTOS PERCENTUAL 
VALOR 
MÍNIMO 

(R$ 2.576,34) 

VALOR 
MÁXIMO 

(R$ 5.152,68) 

PAI/MÃE R$ 19,00 CASA 1,66% R$ 42,76 R$ 85,53 
GENRO/NORA R$ 19,00 CASA MADEIRA 1,30% R$ 33,49 R$ 66,98 

SOGRO (A) R$ 19,00 APTO 2 DORMITÓRIOS 1,66% R$ 42,76 R$ 85,53 
CRIANÇA ATÉ 10 ANOS ISENTO APTO 1 DORMITÓRIO 1,25% R$ 32,20 R$ 64,40 

FILHO (A) MAIOR 18 ANOS R$ 19,00 APTO JK 1,00% R$ 25,76 R$ 51,52 
NÃO ASSOCIADO R$ 35,00 ATENÇÃO 

VALORES ACOMPANHANTES SERÃO REAJUSTADOS EM 01/12/2022, 
VALORES DIÁRIAS COM VALIDADE ATÉ O DISSÍDIO 2023. NETO (A) R$ 19,00 

 

CADASTRO DE PESSOAS (OUTROS SINDICATOS CONVENIADOS) 
EXCLUSIVO PARA USO DA COLÔNIA DE FÉRIAS 

 

 

 

CADASTRO (CAMPO STIMEPA) Nº 

C
A

D
A

ST
R

O
 

SINDICATO CONVENIADO:       

NOME:       MATRICULA:       

DATA NASC.:     /    /       SEXO: (   ) MASC.   (   ) FEM. ESTADO CIVIL:       

CPF:       RG:       FONE:       

ENDEREÇO:       Nº:       CEP:       

CIDADE:       E-MAIL:       

SALÁRIO MENSAL BRUTO:       EMPRESA:       

PERÍODO PRETENDIDO:       
 

R
EL

A
Ç

Ã
O

 
D

EP
EN

D
EN

TE
S 

DEPENDENTES PARENTESCO DATA DE NASCIMENTO 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 

R
EL

A
Ç

Ã
O

 
A

C
O

M
PA

N
H

A
N

TE
S 

ACOMPANHANTES PARENTESCO 

            

            

            

            

            

            
 
 

                          DATA:       /       /        .              ASSINATURA ASSOCIADO: _____________________________________ 
 

 

ANUÊNCIA SINDICATO CONVENIADO  
 
ANEXAR:  
*CÓPIA DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO 
*CÓPIA DO CONTRACHEQUE 
*CÓPIA DA CARTEIRINHA DO ASSOCIADO 

 
 
DATA: _____/_____/________. 
 
 
ASSINATURA:  
 
 

 
CARIMBO 

 

VA
LO

RE
S 

AC
O

M
PA

NH
AN

TE
S 

ACOMPANHANTES VALOR 2021/2022 
 

VA
LO

RE
S 

DI
Á

RI
AS

 ALOJAMENTOS PERCENTUAL 
VALOR 
MÍNIMO 

(R$ 2.576,34) 

VALOR 
MÁXIMO 

(R$ 5.152,68) 

PAI/MÃE R$ 19,00 CASA 1,66% R$ 42,76 R$ 85,53 
GENRO/NORA R$ 19,00 CASA MADEIRA 1,30% R$ 33,49 R$ 66,98 

SOGRO (A) R$ 19,00 APTO 2 DORMITÓRIOS 1,66% R$ 42,76 R$ 85,53 
CRIANÇA ATÉ 10 ANOS ISENTO APTO 1 DORMITÓRIO 1,25% R$ 32,20 R$ 64,40 

FILHO (A) MAIOR 18 ANOS R$ 19,00 APTO JK 1,00% R$ 25,76 R$ 51,52 
NÃO ASSOCIADO R$ 35,00 ATENÇÃO 

VALORES ACOMPANHANTES SERÃO REAJUSTADOS EM 01/12/2022, 
VALORES DIÁRIAS COM VALIDADE ATÉ O DISSÍDIO 2023. NETO (A) R$ 19,00 

 

CADASTRO DE PESSOAS (OUTROS SINDICATOS CONVENIADOS) 
EXCLUSIVO PARA USO DA COLÔNIA DE FÉRIAS 

 

Foto: Israel Bento Gonçalves

NOVIDADE!


