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O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de 
São Leopoldo e Região (STIMMMESL) acom-
panhou de perto a situação do pagamento das 

verbas rescisórias das trabalhadoras e trabalhadores da 
Trivium Industrias. Recentemente, a empresa demitiu 30 
trabalhadores e não queria pagar as verbas rescisórias. 
Após ser procurada pelo STIMMMESL, a Trivium vol-
tou atrás e “rasgou” os avisos prévios dos trabalhadores, 
propondo que eles voltassem para o turno da noite, que já 
estava extinto.

A empresa alegou que estava em Recuperação Judicial 
e propôs o pagamento da rescisão em doze vezes, o Sin-
dicato não aceitou e passou a negociar com a empresa o 
pagamento à vista, inclusive das multas por atraso. E no 
dia 24 de fevereiro, numa reunião com o STIMMMESL, 
a empresa se comprometeu com o pagamento das verbas 
rescisórias à vista e com as multas dos trabalhadores que 
não aceitaram voltar a trabalhar.

O presidente do Sindicato, Valmir Lodi, explicou que 
alguns trabalhadores voltaram, mas outros não. “Isso é por conta da 
instabilidade da empresa, quem garante que mês que vem não vão 
demitir tudo de novo?”, questiona ele. Valmir contou também que o 
Sindicato procurou a Taurus, fornecedora de serviço para a Trivium. 
“A Taurus se comprometeu em auxiliar a resolver o problema dos 
trabalhadores da Trivium.”

“O Sindicato está atento pois tem muita empresa que acha que 
pode fazer o que quiserem com os trabalhadores. Não aceitamos em-
presas que se instalam em São Leopoldo e fazem sacanagem com as 
pessoas. Além disso, o Sindicato tem o papel fundamental que é a fis-
calização para não deixar nenhum trabalhador sem receber as verbas 
rescisórias. Juntos somos fortes”, afirma Valmir.

Não tem o APP 
do Sindicato? 
BAIXE JÁ!

Sindicato pressiona e garante que a empresa Trivium
pague verbas rescisórias de trabalhadores desligados

O Sindicato informa as sócias e sócios que 
desde o dia 1o de março, devido 

a informatização do sistema de saúde no 
município de São Leopoldo, todos 

os encaminhamentos feitos em 
atendimentos médicos só podem ser re-
alizados em postos de saúde. Por isso, é 

muito importante que todos conheçam qual 
o posto de sua abrangência.

O setor de saúde do Sindicato está a dispo-
sição para esclarecer dúvidas dos sócios.

Atenção: 
mudanças no atendimento 
do SUS em São Leopoldo
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O Sindicato informa que a 
situação do Fundo de Garantia 
(FGTS) das trabalhadoras e tra-
balhadores da Flow Form já foi 
regularizado a partir da ação ju-
dicial, movida pelo Sindicato.

E agora, está em fase de cál-
culos das diferenças devidas pela 
empresa.

No domingo, 12 de fevereiro, o Sindicato 
comemorou 79 anos de lutas em defesa dos 
direitos das metalúrgicas e metalúrgicos de 
São Leopoldo e mais quatro municípios da 
região. Referência no movimento sindical, 
foram inúmeras as conquistas em prol dos 
trabalhadores ao longo dessas décadas e a 
cada ano, o STIMMMESL fortalece a luta, se 
torna mais representativo e combativo.

Presidente do Sindicato há três gestões, o 
metalúrgico da Gerdau, Valmir Lodi afirma 
que é uma honra estar à frente do Sindicato, 
“onde vários presidentes comprometidos com 
a defesa dos trabalhadores já passaram.”

“O nosso Sindicato está sempre na luta 
para defender o trabalho e a renda da nossa 
categoria. Passamos por muitas dificuldades 
em 2020 e 2021, por conta da pandemia, que 
foi de grandes desafios para todos nós e ainda 
assim, garantimos os empregos”, recorda ele.

Valmir destaca que também que está na his-
tória do STIMMMESL o compromisso na de-
fesa dos direitos dos trabalhadores. “Agradeço 

a todos os dirigentes que já passaram 
pelo Sindicato e construíram essa his-
tória e também, a atual direção. Juntos 
somos fortes”, declara o dirigente.

“Esses 79 anos representa uma his-
tória do movimento sindical, cons-
truída por aqueles que fundaram o 
Sindicato numa época difícil e que 
foi mantido no decorrer dos anos, os 
mesmos sonhos e objetivos, de uma 
luta sindical por direitos aos trabalha-
dores”, afirma o secretário-geral da Confe-
deração Nacional dos Metalúrgicos da CUT 
(CNM/CUT), Loricardo de Oliveira.

De acordo com ele, “mesmo com o adven-
to da tecnologia, da informação na era da in-
ternet, o STIMMMESL permanece com este 
DNA de que é importante se organizar no 
local de trabalho, de lutar por direitos, dis-
tribuir renda e garantir que a vida seja a me-
lhor possível para os trabalhadores, dentro do 
acúmulo do capital que as empresas, muitas 
vezes não dão esse reconhecimento aos tra-

balhadores.”
Além disso, Loricardo salienta a simbolo-

gia importante dos 79 anos neste momento de 
retomada do país. “Esse Sindicato passou por 
uma ditadura militar, pelo governo Bolsona-
ro e segue em frente. O desafio é seguir am-
pliando direitos e garantias aos trabalhadores 
e às mulheres, negros, LGBTQIAP+ e prin-
cipalmente, à juventude. Essa é marca des-
sa direção, que sabe o compromisso que tem 
com a categoria”, garante ele, que é dirigente 
do Sindicato desde 1991 e foi presidente da 
entidade de 2003 a 2006.

Sindicato comemorou 79 anos de lutas 
e conquistas no dia 12 de fevereiro

Ainda este ano, o STIMMMESL dará início a uma série de atividades para marcar e 
comemorar os 80 anos da entidade. Fique atento e participe com a gente!

O STIMMMESL manifesta o seu repúdio ao 
discurso racista, xenófobo, a favor do trabalho 
análogo à escravidão, feito pelo vereador bolso-
narista, de Caxias do Sul, Sandro Fantinel (sem 
partido), na terça-feira (28).

Na tribuna da Câmara de Vereadores, o parla-
mentar defendeu que agricultores, produtores e 
empresas da região “não contratem mais aquela 
gente lá de cima”, em referência ao Nordeste, 
especialmente ao estado da Bahia. Ele declarou 
que a cultura do povo baiano é “viver na praia 
tocando tambor”, e sugeriu a contratação de ar-
gentinos, alegando que “são limpos, trabalhado-
res, corretos, cumprem o horário e ainda agrade-
cem o patrão”, ao contrário dos nordestinos.

Diante disso, o Sindicato repudia, veemen-
temente, esse tipo de fala e postura de pessoas 
que deveriam proteger o povo e os trabalhado-
res. Além disso, exigimos condições dignas de 
trabalho para todas as brasileiras, brasileiros e 
imigrantes de qualquer nacionalidade, que labo-
rem no nosso país.

Manifestamos também, nossa solidariedade ao 
povo baiano, vítima desse ataque xenofóbico. Re-
forçamos que a fala preconceituosa do vereador 
não reverbera com a maioria do povo gaúcho.

Sindicato repudia fala do 
vereador de Caxias do Sul, 

Sandro Fantinel

CAMPANHA SALARIAL

CONQUISTA
Ação regulariza o 

FGTS dos trabalhadores 
da Flow Form

Isso é para reflexão...

Conselho dos Sindicatos da FTM-RS abre 
discussões para a Campanha Salarial 2023

Dia 28 de fevereiro, dirigentes do Sindicato se somaram as lideranças que integram o 
Conselho dos Sindicatos filiados da Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos do RS (FTM-
-RS) e reuniram-se na sede da FETAR-RS para abrir 
as discussões da Campanha Salarial 2023 no Estado. O 
encontro teve em sua abertura a participação do econo-
mista da USP, João Furtado, que traçou uma análise da 
conjuntura econômica nacional a partir de dois eixos: 
as discussões sobre a taxa de juros e a polêmica envol-
vendo o presidente do Banco Central, Roberto Campos 
Neto, e o governo Lula.
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Na Stihl, os trabalhadores estão muito indignados 
com o que se tem dito nas reuniões do Profit. De acor-
do com relatos, a baixa da produção seria decorrente 
do resultado das eleições. 

O Sindicato não concorda com essa posição e por 
isso, esteve reunido com a direção da empresa para 
que esses comentários fossem esclarecidos. Indepen-
dente de governo, o Sindicato vai sempre defender os 
direitos dos trabalhadores, a preservação ambiental e 
dos povos indígenas. 

Não vamos aceitar qualquer retirada de direitos. 
Sempre vamos lutar e defender melhores condições 
de trabalho e emprego.



Depois de várias denúncias das trabalha-
doras e dos trabalhadores sobre as revistas 
abusivas que a empresa estava fazendo, o 
Sindicato fez uma assembleia para esclarecer 
os trabalhadores que a entidade foi firme nas 
colocações e cobrou da direção da Projelmec 
uma postura sobre a proibição dos trabalha-
dores entrarem na empresa com lanches. E 
para a nossa surpresa, depois de muitos anos, 
a Projelmec se pronunciou e foi agendada 
uma reunião no Sindicato, que aconteceu no 
dia 6 de março. Confira o que foi acertado:

LANCHE: o Sindicato cobrou e a empresa 
vai fornecer o café antes da pegada, os traba-
lhadores vão poder tomar o café no refeitório 
e cada um leva seu lanche.

REVISTAS: a empresa se comprometeu de 
rever o local para as revistas, mas nos disse 
que são necessárias para que os trabalhadores 
não entrem com seus telefones celulares.

UNIFORMES: após a cobrança do STIMM-
MESL, a empresa se comprometeu que a par-
tir de maio, começará a fornecer as calças dos 
uniformes.

AMEAÇAS: o Sindicato cobrou da 
Projelmec sobre as ameaças por par-
te da empresa referente à associação no 
Sindicato e a empresa afirmou que nun-
ca teve pressão para quem se associar.  
Por isso, é muito importante os trabalhadores 
da Projelmec se tornarem sócios do Sindica-
to, pois só a luta traz conquistas.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO SINDICATO

DENÚNCIA

Os trabalhadores da empresa Fercorte, de 
Sapucaia do Sul, vem relatando ao Sindica-
to muitos problemas que estão ocorrendo. O 
STIMMMESL já se reuniu com a direção da 
Fercorte e cobrou melhores condições de tra-
balho e bem-estar para os trabalhadores. Ve-
jam a pauta apresentada pelo Sindicato para 
que a empresa possa melhorar a situação dos 
trabalhadores.

REFEITÓRIO: os trabalhadores reclamam 
da comida, que é de má qualidade e que há 
pessoas responsáveis por servir a comida que 
fazem piadinha de mau gosto com os traba-
lhadores. Diante disso, o Sindicato cobrou 
da empresa que no refeitório tenha melhores 
condições e que a empresa coloque ar condi-
cionados ou ventiladores para que os traba-
lhadores tenham uma boa refeição.

VESTIÁRIO FEMININO: o Sindicato co-
brou da empresa que não pode ser limpo por 
um trabalhador do sexo oposto. Ou seja, ape-
nas mulheres podem fazer esse serviço para 
não constranger as trabalhadoras.

INTERVALO DO CAFÉ: tem um encarre-
gado que está ameaçando de tirar o café dos 
trabalhadores e o Sindicato já colocou para a 
empresa de que o intervalo de dez minutos do 
café é fornecido há muitos anos, não pode ser 
retirado. Caso isso ocorra, o STIMMMESL 
poderá ajuizar uma ação contra a Fercorte. 
Portanto, esperamos que o tal encarregado 
pare com as ameaças.

A empresa se comprometeu em consertar 
os problemas relatados pelo Sindicato, inclu-
sive a postura do encarregado. O STIMM-
MESL vai acompanhar a situação de perto.

Sindicato cobra melhorias para os 
trabalhadores da Fercorte

O Sindicato realizou uma assembleia com 
as trabalhadoras e trabalhadores que pres-
taram serviços para a empresa MEPIFIL ou 
RBJ e ajuizaram ação com o jurídico do Sin-
dicato, buscando verbas rescisórias e demais 
direitos trabalhistas. A atividade aconteceu 
na tarde do dia 10 de fevereiro, no Pavilhão 
de Atividades Culturais (PAC) Ênio Trein, em 
Estância Velha (RS).

A assessoria jurídica do STIMMMESL 
acompanhou a assembleia, que foi realizada 
para prestar informações acerca do andamen-
to das ações judiciais. Na ocasião, foi infor-
mado aos trabalhadores de que a empresa RBJ 
entrou em recuperação judicial e a assessoria 
jurídica se colocou a disposição para atuar no 
processo de recuperação judicial, a fim de ha-
bilitar os créditos que cada um tem na Justiça 
do Trabalho.

Na quinta-feira, 23 de março, o Sindicato irá 
realizar a assembleia de prestação de contas da 
entidade, com a primeira chamada às 18h e a 
segunda, às 18h30.

A apresentação, discussão e aprovação da 
proposta orçamentária referente ao ano de 2023 
será outro ponto de pauta. 

Congresso CNM/CUT - Na assembleia, 
também serão escolhidos os delegados para 
participarem do 11º Congresso da CNM/CUT, 
que acontece entre 9 e 11 de maio, em Guaru-
lhos, São Paulo.

Confira o edital:

Assembleia com trabalhadores 
da MEPIFIL ou RBJ trata da 

recuperação judicial da empresa

COOLING FREEZING

A situação está precária na empresa Cooling Freezing, pois a mesma não está fornecendo 
Equipamento de Proteção Individual (EPIs) para os trabalhadores. A roupa só recebe quando 
o trabalhador entra na empresa, já a botina é o próprio trabalhador é que tem que comprar. 
Isso é uma vergonha, uma empresa não fornecer os EPIs. O Sindicato vai fazer uma denúncia 
no Ministério do Trabalho, pois é a empresa tem que fornecer os equipamentos, os trabalha-
dores não podem pagar por isso.

PROJELMEC

STIMMMESL convoca assem-
bleia de prestação de contas

Foto:Divulgação STIMMMESL
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Não se cale! Faça sua 
denúncia anônima pelo 

site ou APP do Sindicato!



O Dia Internacional da Mu-
lher, 8 de março, foi uma data 
de luta para as dirigentes do 
Sindicato, que ressaltaram a 
importância da data e da garan-
tia de direitos para as mulheres.

 Ao longo do dia, teve pan-
fleteação na Taurus, Stihl e na 
Gedore. No final da tarde, as 
trabalhadoras se somaram à 
caminhada Pela Vida das Mu-
lheres, organizada pelo Conse-
lho Municipal dos Direitos da 
Mulher (COMDIM), que teve a 
concentração na Praça do Imigrante e o encer-
ramento na rua Independência esquina com a 
rua Lindolfo Collor, centro do município.

Nas fábricas, foi distribuído o gibi das mu-
lheres, “Mexeu com uma, mexeu com todas”, 

construído pela CUT-RS em parceria com 
vários sindicatos e federações, que retrata as 
principais lutas enfrentadas pelas mulheres 
no mundo do trabalho. Os desenhos são do 
cartunista Fredy Varela, de Caxias do Sul.

De acordo com dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua, do IBGE, no tercei-
ro trimestre do ano passado as mulhe-
res representavam 44% da força de 
trabalho, mas eram 55,5% dos desem-
pregados no país. A taxa de desempre-
go era de 6,9% para os homens e subia 
a 11% no caso das mulheres.

Além disso, enquanto as mulheres 
ganhavam em média R$ 2.305, o sa-
lário dos homens era de R$ 2.909, ou 
seja, 21% a menos, apesar da maioria 
dos lares brasileiros serem chefiados 
por mulheres. O índice de 50,8% cor-
respondente a 38,1 milhões de famí-
lias.

JUNTAS SOMOS 
FORTES!
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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  
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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.

PARCERIAS

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 - Fone: (51) 3589-5507

Endereço: Rua Primeiro de Março, nº 113 Sala 401, Centro de São Leopoldo/RS 

PLANTÃO JURÍDICO DO SINDICATO TODAS 
AS TERÇAS E QUINTAS-FEIRA, DAS 9H ÀS 12H

MULHERES

O Sindicato firmou uma parceria com a 
União Jovem do Rincão (UJR) que oferece 
aulas de futsal para meninos e meninas dos 
5 aos 13 anos. Com o convênio, a UJR vai 
usufruir de toda a estrutura disponível no Gi-
násio Bigornão e assim efetivará mais um nú-
cleo da Escola de Futsal da UJR.

As matrículas já estão abertas e podem ser 
feitas pelo telefone (51) 99890-7549. 

As aulas no novo espaço iniciaram no úl-
timo dia 1º e acontecem nas segundas e quar-
tas-feiras, a partir das 18h15. O treinamento 
é aberto para a sociedade em geral e o custo 
é de R$ 130,00 mensais. Porém, os trabalha-
dores associados ao Sindicato poderão matri-
cular seus filhos, usufruindo de desconto no 
pagamento das mensalidades, que ficará R$ 
100,00. Se efetivarem o pagamento até o dia 
20 do mês vigente, terão mais 10% de des-
conto no valor a ser pago.

Escola de Futsal da UJR

Veja, no site do Sindicato, todas as
nossas parcerias para vocês!

Sindicato intensifica diálogo com as 
trabalhadoras no Dia Internacional da Mulher

Foto:Divulgação STIMMMESL
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