
O ato na capital gaúcha reuniu desde jovens, 
trabalhadores e trabalhadoras, até idosos. To-
dos estavam indignados diante da barbárie e 
selvageria dos golpistas nos prédios do Palá-
cio do Planalto, do Congresso Nacional e do 
Supremo Tribunal Federal (STF).

Houve atos também em outros estados e em 
várias cidades do interior do Rio Grande do 
Sul, como Alegrete, Cachoeira do Sul, Cama-

quã, Caxias do Sul, Garibaldi, Ijuí, Lajeado, 
Osório, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do 
Sul, Santa Maria, Sant’Ana do Livramento e 
Tramandaí. Ainda ocorreram protestos no ex-
terior, como em Nova York (Estados Unidos), 
Paris (França), Berlim (Alemanha) e Lisboa 
(Portugal).

Os manifestantes cobraram a identificação, 
a responsabilização e a punição de todos os 

terroristas, incluindo os financiadores e 
as autoridades omissas e coniventes do 
governo do Distrito Federal. “Sem anis-
tia e sem perdão, o povo quer Bolsonaro 
na prisão”, foi a palavra de ordem mais 
entoada.

Vergonha mundial - os atos de vanda-
lismo e terrorismo que ocorreram em Bra-
sília provocaram reações de repúdios de 
diversas entidades e setores da sociedade, 
tanto aqui no Brasil como de diversos pa-
íses do mundo. As manifestações de todos 
reforçam a importância da democracia 

para avanços no país, inclusive no tocante aos 
direitos trabalhistas e melhores condições de 
trabalho e renda. Além de condenarem o van-
dalismo e exigir a punição dos terroristas, de 
todas as regiões brasileiras, que participaram da 
atividade, bem como dos financiadores e idea-
lizadores do ato.

O STIMMMESL engressa o coro e afirma: 
DEMOCRACIA SEMPRE!

- JANEIRO - FEVEREIRO / 2023 -

JUNTOS SOMOS FORTES!

Defesa da democracia é fundamental 
para conquistas dos trabalhadores 

Os metalúrgicos se somaram aos mais de 20 mil gaúchos e gaúchas 
que saíram em defesa da democracia no início da noite de 9 de janeiro, 
num ato na Esquina Democrática com caminhada até o Largo Zumbi 
dos Palmares, no centro de Porto Alegre. A mobilização organizada 

pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, com apoio das centrais 
sindicais, movimentos sociais e partidos de esquerda, aconteceu um dia 

após os ataques violentos e terroristas de bolsonaristas fascistas, que 
invadiram e destruíram as sedes dos três poderes, em Brasília, como 

nunca tinha  ocorrido antes na história do país.
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LEIA NESTA EDIÇÃO
Aproveite o verão nas pisicnas do STIMM-

MESL e com as percerias do Sindicato
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Lula promete valorização do salário míni-
mo, correção do IR, entre outros objetivos
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Prefeitura não responde e trabalhadores da Re-
ginato seguem com problemas para estacionar
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TEMPORADA DE VERÃO

Em mais um ano, o Sindicato oferece aos associados e dependentes 
toda estrutura para curtir o verão: quatro piscinas, sendo duas infantis e 
duas para adultos, vestiários, cadeiras e mesas de praia, além de espaço 
para refeição. 

O funcionamento é de quarta a domingo, das 10h às 19h.
Confira as taxas:
Para  sócios  que  não  fizeram  a  carta  de oposição ao desconto as-

sistencial e dependentes: isentos (mediante a apresentação de carteirinha 
de sócio e o comprovante de desconto - contracheque provando que tem o 
desconto assistencial).

Sócios  que  fizeram  o  desconto  assistencial: R$ 20,00 a diária das 
piscinas ou 135,00 a temporada (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, Cachoeirinha e Novo  Hamburgo,  Sintap, vigilantes  São  
Leopoldo e  Ceprol): R$ 20,00 a diária.

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

Aproveite as piscinas do STIMMMESL...

PARCERIA: Sintep Vales - os sócios do STIMMMESL que 
não fizeram oposição poderão utilizar as piscinas do Sintep Vales, 
na estrada Ivo Afonso Dias, em Sapucaia do Sul. 

Mais informações no site do Sindicato.

...e os convênios com as Colônias de Férias!
Colônia de Canoas (Mariluz) - as inscrições são direto no Sindi-

cato de Canoas e Nova Santa Rita. O valor é de 10% do salário base 
para sócios e dependentes do STIMMMESL (porém ninguém pagará 
menos que RS 170,00 e mais do que R$ 450,00 por semana). 

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

Colônia de Porto Alegre (Cidrei-
ra) - confira nas tabelas, os valores 
para acompanhantes e períodos. Re-
servas e informações com Rogério Ci-
dade, no telefone (51) 99639.7413. 

O STIMMMESL integra a 
Comissão Executiva da Câ-
mara Temática da Indústria, 
que desde o ano passado se 
reúne semanalmente para to-
mada de decisões. As ações 
do projeto são definidas nos 
seguintes Grupos de Trabalho 
(GTs) de Educação; Atrativi-
dade; e Marketing e Comunicação. O Sindicato faz parte do espaço 
com o objetivo de debater e garantir melhores empregos e salários dig-
nos para os trabalhadores da região e colaborar com o debate sobre o 
desenvolvimento da indústria regional.

No dia 16 de dezembro, a Câmara Temática da Indústria de São Le-
opoldo realizou a atividade de apresentação do balanço dos trabalhos 
de 2022 e a projeção para o próximo período. O encontro contou com a 
presença do ex-governador do Rio Grande do Sul (2003 a 2007), Ger-
mano Rigotto, que integra o GT de Transição do Governo Lula na área 
da Indústria, Comércio e Serviços.

O ex-governador Germano Rigotto enfatizou a necessidade de pro-
mover o crescimento da indústria no Brasil e destacou a necessidade 
urgente de uma reforma tributária como forma de desenvolvimento real 
da economia. Lembrou da sua experiência de mais de 20 anos junto 
ao Congresso Nacional nas pautas. “A união entre as entidades repre-
sentativas de trabalhadores, empregadores, academia e poder público 
é fundamental e isso deveria ser exemplo para os outros municípios”, 
destacou.

Ao final do encontro foi realizada a assinatura do convênio da Pre-
feitura com a Unisinos, que possibilitará a universidade realizar uma 

pesquisa dos elementos 
da atratividade da cida-
de, o perfil da juventude 
leopoldense, as necessi-
dades da qualificação de 
mão de obra da indústria 
e as oportunidades das 
cadeias produtivas locais 
como subsídio para a Câ-
mara Temática.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) não vai retomar a cobrança do 
imposto sindical, que era cobrado anualmente 
de todos os trabalhadores e que foi extinto 
pela reforma trabalhista de 2017. A ideia é 
fortalecer os sindicatos através de outros me-
canismos, segundo o novo ministro do Traba-
lho e Emprego, Luiz Marinho.

“Fortalecimento (dos sindicatos) passa 
pelo processo de privilegiar a negociação 
coletiva. Imposto sindical esquece, isso não 

existirá mais no Brasil”, disse Marinho, ao 
deixar a cerimônia de transmissão de cargo 
no Ministério, em Brasília.

Assunto já tinha sido tema de reunião com 
as centrais - Em dezembro, numa reunião com 
as centrais sindicais, o presidente eleito disse 
que recriará a mesa de negociação, de trabalho 
e conselhos, além de trabalhar junto ao Con-
gresso para a aprovação de artigo na legisla-
ção sobre o financiamento dos sindicatos, sem 

retorno do imposto sindical.
“Nós vamos criar a mesa de negociação, 

nós vamos criar mesa de trabalho, vamos criar 
o que for necessário criar”, disse Lula, que 
complementou defendendo o financiamento 
dos sindicatos que fazem a luta pelos direitos 
da classe trabalhadora.

“Vamos ter que convencer a Câmara dos 
Deputados de que as finanças dos sindicatos 
serão decididas pelos trabalhadores em assem-
bleia livre e soberana”, afirmou Lula.

SUSTENTAÇÃO SINDICAL
Governo Lula não trará de volta imposto sindical

A ideia é fortalecer os sindicatos através de outros mecanismos

INDÚSTRIA
Câmara Temática da Indústria apresenta 
balanço e debate futuro da economia com 

o ex-governador Germano Rigotto
Atuação do STIMMMESL é para garantir empregos e 
salários de qualidade para os trabalhadores da região



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) reafirmou  seu compromisso com a clas-
se trabalhadora para a devolução de direitos e 
melhoria na renda com a volta da política de 
valorização do salário mínimo, criada por ele, 
em 2003, a partir de uma proposta da CUT. A 
declaração foi feita dia 18 de janeiro em reu-
nião com as centrais sindicais, no Palácio do 
Planalto, em Brasília.

No encontro, o presidente Lula ressaltou que 
cumprirá a sua promessa de campanha de va-
lorização do mínimo, entre outras, pois esta é 
a razão dele estar ali, de volta no terceiro man-
dato presidencial. “Se não for para a gente me-
lhorar a vida do povo trabalhador, acabar com 
fome desse país e permitir que as pessoas sejam 

cidadãos, nem estaria aqui”, afirmou Lula.
Com uma pauta unitária, os 10 presidentes 

das centrais apresentaram cada um, um tema. 
Coube ao presidente da CUT, Sergio Nobre 
falar sobre a importância do Ministério do 
Trabalho reconstruído por Lula. Ao defender 
a recriação do MTE, o presidente da CUT des-
tacou que é preciso que o desenvolvimento 
econômico seja acompanhado de bons empre-
gos e com melhores salários para combater a 
desigualdade social.

Em agosto do ano 
passado, o Sindicato 
mandou um ofício para 
a prefeitura de Campo 
Bom, solicitando que 
fosse feito um estacio-
namento obliquo para 
os trabalhadores da em-
presa Reginato. 

De acordo com o 
secretário-geral da 
CNM/CUT e diretor 
do Sindicato, Loricardo de Oliveira, já exis-
te um parecer favorável do setor  técnico da 
Secretaria de Trânsito do município, afirman-
do que é viável o pedido. Porém, o dirigente 
afirma que o prefeito não está concordando 
que seja feito o estacionamento, alegando que 
alterará o tráfego da rua.

“O Sindicato está fazendo a sua parte, que é 
reivindicar. Agora os trabalhadores precisam 
cobrar do prefeito. Ele é gestor e não dono da 
cidade e o que está acontecendo prejudica os 
trabalhadores”, afirma Loricardo. 

O STIMMMESL ainda aguarda uma res-
posta oficial sobre a solicitação.
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GOVERNO FEDERAL SINDICATO
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Diretores do STIMMMESL paralisaram a 
empresa New Comércio para conversar com 
os trabalhadores e trabalhadoras, mais de 
uma vez no mês de dezembro.

A empresa estava atrasando o pagamento e o 
vale-refeição. Há relatos de atrasos também no 
pagamento do auxílio gasolina, férias e FGTS.

O Sindicato ressalta que essas manifesta-
ções são recorrentes e que após isso, a empre-
sa paga o devido aos trabalhadores. 

Por salários atrasados, 
trabalhadores param a 

New Comércio

Não tem o APP do 
Sindicato? Baixe já!

FGTS!!!
O STIMMMESL orienta as trabalhadoras 

e os trabalhadores que informem ao 
Sindicato quando a empresa não estiver 

depositando o FGTS.
Nesses casos, é possível entrar com
ação coletiva e exigir o pagamento 

desse direito do trabalhador. 
Por isso, fique atento!

Fotos: Ricardo Stuckert

Prefeitura não responde e 
trabalhadores da Reginato seguem 

com problemas para estacionar

Governo pretende corrigir 
tabela do IR no 2º semestre

O governo do presidente 
Lula (PT) quer fazer uma re-
forma tributária sobre a renda 
no segundo semestre deste ano, 
o que pressupõe uma correção 
da tabela do Imposto de Renda 
da Pessoa Física (IRPF).

O objetivo da reforma tri-
butária, segundo o ministro da 
Fazenda, Fernando Haddad, 
é reduzir a alíquota para os 
mais pobres e aumentar a dos 
mais ricos, que não têm o im-
posto descontado da folha de 
pagamento e, portanto, pagam 
muito menos. 

Todas as pessoas que tive-
ram renda tributável (salário, 
bônus na empresa etc.,) maior 
que R$ 28.559,70 em 2022 

têm de declarar 
o IRPF. A regra 
vale mesmo os 
trabalhadores e trabalhadoras 
e aposentados e pensionistas 
que têm alíquotas do imposto 
já descontadas  direto da folha 
de pagamento, o que contribui 
para onerar ainda mais os ren-
dimentos. 

A correção da tabela, reduz 
o imposto pago pelos mais po-
bres e contribui para melhorar 
o poder de compra.

O governo de Jair Bolsona-
ro (PL) não corrigiu a tabela 
do imposto de renda, apesar 
das várias promessas feitas na 
campanha eleitoral de 2018. E 
sem correção, até os trabalha-

dores formais que ganham um 
salário mínimo e meio vão ter 
de pagar o IRPF este ano. 

Apenas 8 milhões de con-
tribuintes estão isentos do 
pagamento do IRPF este ano, 
segundo cálculos da Associa-
ção Nacional dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal do 
Brasil. Se a tabela de correção 
fosse reajustada seriam mais 
16,5 milhões de isentos, o que 
daria um total 24,5 milhões de 
pessoas que não precisariam 
pagar o IR.

A última correção da tabe-
la foi em 2015, no governo de 
Dilma Rousseff.

Lula diz que vai cumprir promessa 
de valorização do salário mínimo

O STIMMMESL afirma que irá cobrar do governo federal as promessas de campanha. 
Valorização do salário mínimo, correção da tabela do Imposto de Renda, valorização 
das entidades sindicais e a equiparação salarial entre mulheres e homens são pautas 
fundamentais para a classe trabalhadora. O Sindicato afirma também que os boatos 

de que haveriam demissões em massa com a eleição de Lula não é verdadeiro. Ao 
contrário, a tendência é que haja geração de emprego e distribuição de renda.  

Não se cale! Faça sua 
denúncia anônima pelo 

site ou APP do Sindicato!
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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.

O Tradicional Curso de Eletricidade e Eletrônica do Sindicato está 
com as inscrições abertas. Aproveite!

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 informativo ou pelo whatts 

(51) 99.75.89.325.
Aulas teóricas e práticas.
Apostilas incluídas na mensalidade e peças para usar em aula.
Certificado de Capacitação será entregue no final do curso.
Site: www.cursoeletricidade.com.br

Estão abertas as inscrições para o 
curso de Eletricidade  e Eletrônica  

Foto: Estevan Benacchi

OPORTUNIDADE

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

RECONHECIMENTO
Diretora do STIMMMESL é uma das 

vencedoras do Prêmio Jacobina

A secretária de Prevenção e Saúde do Trabalhador do Sindicato 
dos Trabalhadores Metalúrgicos de São Leopoldo e Região (STIMM-
MESL), Simone Ribeiro Peixoto foi uma das vencedoras do Prêmio 
Jacobina na categoria sindical. A cerimônia foi realizada no Teatro 
Municipal com a presença de autoridades, amigos, familiares das 
candidatas e pessoas da comunidade, que lotaram o espaço, na noite 
de 9 de dezembro. A premiação foi promovida pela Secretaria de Di-
reitos Humanos (SEDHU), com apoio do Serviço Municipal de Água 
e Esgotos (Semae).

Simone acredita que o reconhecimento pelo trabalho realizado no 
Sindicato foi uma grande honraria. “Me sinto gratificada por ter sido 
indicada e ter recebido essa grande homenagem! Ser uma Jacobina 
e ser uma mulher de luta, empoderada, que faz a diferença pela sua 
categoria e pela sociedade”, disse.

“Agradeço por fazer parte da direção do STIMMMESL que me deu 
essa grande oportunidade de mostrar o que as mulheres da direção do 
Sindicato podem fazer pelas trabalhadoras e trabalhadores. Esse prê-
mio não é só meu, mas de todas as companheiras da direção.”

O ato de entrega do prêmio teve apresentação artística da cantora 
Silvana Cruz, e das duas homenageadas na categoria de música: a 
violinista Rafaela Michel e a cantora Tânia Maria de Jesus. O público 
estava emocionado e demonstrou apoio ao Prêmio.

A Prefeitura de São Leopoldo entregou o 2º Prêmio Jacobina para 
35 mulheres que se destacam pela sua atuação em diversas áreas no 
município.

CONVÊNIO!

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

Mais informações com Ademir, atra-
vés do telefone: (51) 99353-7929


