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METALÚRGICOS PRESSIONAM MUNICÍPIOS DO VALE DOS
SINOS POR COMPRA DE VACINAS CONTRA COVID-19

Diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de São Leopoldo e Região se reuniram com o prefeito de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues e
com o de Campo Bom, Luciano Orsi para tratar dos protocolos de vacinação da população dos dois municípios
Dando continuidade à campanha do movimento sindical gaúcho pela deração Nacional dos Metalúrgicos (CNM/CUT), Loricardo de Oliveira.
No dia 31 de março o encontro foi com Volmir Rodrigues (PP), preaquisição de vacinas e imunização da população gaúcha iniciada em fevereiro, após reunião com o prefeito de São Leopoldo Ary Vanazzi (PT), feito de Sapucaia do Sul. Durante o encontro, o gestor confessou se redirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos de São Leopoldo e Região cusar a multar trabalhadores da cidade pela não utilização de máscaras
em ambientes públicos e disse que a cidade
(STIMMME-SL) se reuniram, em março, com
irá dispor de mais de R$ 2 milhões para comoutros dois prefeitos do Vale dos Sinos, o prepra de vacinas, o que seria suficiente para
feito de Campo Bom, Luciano Orsi (PDT) e
imunizar mais de 70% dos sapucaienses.
o de Sapucaia do Sul, Volmir Rodrigues (PP).
“Os metalúrgicos estão fazendo o seu papel.
Ambos os gestores municipais se compromeEstamos passando com o carro de som em
teram em adquirir imunizantes com recursos
frente às fábricas e conscientizando os trabapróprios do município, já que o governo Felhadores da importância do uso de máscara e
deral fez pouco caso da pandemia, atrasando
de álcool gel para a contenção do vírus. O poo calendário de vacinação no estado do Rio
der público municipal também precisa fazer o
Grande do Sul e em outras regiões do país.
seu papel, por mais que afirmem que é responApós adiar o encontro com o Comitê Sindical
sabilidade do Ministério Público do Trabalho
de Trabalhadores de Campo Bom, grupo intefazer a fiscalização, a figura do prefeito impõe
grado também pelos sindicatos dos Sapateiros
respeito e ele deve usar disso para fazer sua
de Campo Bom, dos Servidores Municipais da
cidade, dos Comerciários de Novo Hamburgo e STIMMME-SL entregou relação de empresas que não cumprem autoridade prevalecer”, destacou o presidente da entidade, Valmir Lodi, após o encontro.
região, dos Rodoviários, dos Vigilantes de Novo protocolos sanitários para o prefeito de Sapucaia do Sul
Lodi aproveitou o momento para entregar
Hamburgo, entre outras entidades conseguiram
se reunir com Orsi na tarde do último dia 24. Na ocasião, o pedetista se com- a Rodrigues uma lista com o nome de empresas, que conforme denúnprometeu em incluir o coletivo no grupo que discute as políticas de combate cias, estariam descumprindo os protocolos sanitários na região.“Estamos
ao coronavírus na cidade. “Tivemos voz e vez, Finalmente fomos ouvidos”, de olho no que está acontecendo e voltaremos a conversar com o precelebrou o diretor do STIMME-SL na região e secretário geral da Confe- feito caso novas denúncias cheguem ao nosso conhecimento”, concluiu.
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Combate ao vírus

METALÚRGICOS PROTESTAM
NA ENTRADA DE FÁBRICAS
DE SÃO LEOPOLDO POR
VACINA PARA TODOS
Atos foram realizad os em
frente à Gedore e da Sthil

N o dia em a que as centrais sindicais promoveram atos na-

cionais cobrando Lockdown em todo o país contra o agravamento da pandemia de Covid-19, o Sindicato dos Metalúrgicos de
São Leopoldo e Região (STIMMME-SL) promoveu, na quarta-feira,24 de março, uma série de manifestações em frente às fábricas da Gedore e Sthil, no Vale dos Sinos, e em Campo Bom.
O objetivo foi o de conscientizar a base da categoria sobre a importância de pararem as atividades em defesa da vida e pelo auxílio emergencial de R$ 600,00 para aqueles que perderam suas fontes de renda
devido à crise econômica e sanitária.
Às 6h, na hora da troca de turnos da Ferramentas Gedore S/A, no bairro Vicentina, dirigentes da entidade falaram aos metalúrgicos do chão de fábrica da empresa.
O presidente do sindicato, Valmir Lodi,
alertou para o cenário caótico do Brasil,
Rio Grande do Sul e agora os municípios
da região do Vale dos Sinos experimentam. As cidades sofrem com a falta de insumos para tratamento médico, superlotação
de leitos hospitalares e falta de respiradores para os casos graves de coronavírus.
“O governo está lavando as mãos para a classe
trabalhadora. Estamos chegando a 300 mil mortos e o Bolsonaro ainda
fala em gripezinha. Isto é absurdo e temos de denunciar. Estamos em um
protesto nacional, lutando por um plano de sustentabilidade para que as
pessoas possam ficar em casa, sem riscos de contaminação”, disse Lodi.
“Só saiam de casa para trabalhar e se houver extrema necessidade.
Não temos mais respiradores e leitos. Não adianta ter dinheiro, quan

do não há vacinas para todos”, concluiu o dirigente sindical.
O secretário de Saúde do STIMMME-SL destacou que o lockdown prévio é uma forma de evitar o crescimento do número de mortes em solo gaúcho e salvar empregos.“Sem vida não tem trabalho,
por isso propomos uma parada estratégica de 10 dias. Pois o agravamento da pandemia só vai intensificar ainda mais a situação da
Saúde pública e da economia. Daqui a pouco o vírus vai nos encurralar em um sistema que já está colapsado e pode ruir de vez. É claro que todos precisam trabalhar, mas não há outra saída, ou paramos agora ou amanhã, quando
mais gente estiver morrendo. São 300 mil vidas,
não são números”, criticou Valdemir Pereira.
O diretor do sindicato que atua na Gedore, Alexandre Rosa da Rocha, mais conhecido como
“Pardal”, lembrou que não é de hoje a luta da
categoria em defesa da saúde dos trabalhadores.
“Desde o ano passado nós estamos nos mobilizando, fazendo acordos por fábrica, pensando na saúde
dos trabalhadores. Aqui, na Gedore, tivemos suspensões de contratos, redução de jornada e sempre
estivemos dialogando com os patrões e pensando
na vida de quem trabalha”, lembrou Alexandre.
“Hoje, nossa entidade continua batalhando pela
vida e renda dos trabalhadores. Em Sapucaia do
Sul, temos um Comitê de combate ao vírus e estamos lutando junto à prefeitura pela compra de vacinas. Lá, foram 19
mortos apenas no final de semana. A situação é grave”, avaliou Pardal.
À tarde, os dirigentes falaram de cima do caminhão de som para os
trabalhadores que saiam da Sthil, fabricante de motosserras e equipamentos de potência, situada no distrito industrial de São Leopoldo.
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SINDICADO APROVA ACORDOS
EM ASSEMBLEIA NA DELGA

Propostas discutidas com a categoria
e envolvem manutenção de 13°
e aumento no cartão alimentação

O

Sindicado dos Metalúrgicos realizou assembleia, na manhã da quinta-feira, 25 de março,onde discutiu com os trabalhadores as condições que negociou com a patronal para o Layoff de
90 dias que a Delga Soluções terá de aplicar aos trabalhadores da
empresa, seguindo as medidas adotadas pela GM, principal cliente da Unidade de São Leopoldo. Parte dos trabalhadores também
sofrerão redução de jornada e de salários, mas terão suspensos os
descontos de coparticipação da Unimed.
Conforme o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São
Leopoldo e Região, Valmir Lodi,há notícias boas para serem
compartilhadas com que trabalha na empresa.“Conseguimos aumentar em R$ 90,00 os valores do cartão alimentação, indo de
R$ 110,00 para R$ 200,00, durante toda a vigência do acordo.

Os trabalhadores também receberão o 13º salário de forma integral”, destacou o presidente da entidade, Valmir Lodi, na ocasião.
Os dirigentes sindicais também destacaram que os profissionais que ficarem trabalhando de forma presencial não terão redução salarial e devem receber férias de forma integral. No entanto,
os que entrarem em layoff não terão esse direito. Já o 13° salário será pago na integralidade para todos, independente de estarem em lay off ou trabalhando.“Qualquer Metalúrgico que for
desligado da empresa neste período de LayOff vai receber uma
multa a ser paga proporcionalmente ao valor do seu salário base”,
destacou a dirigente do sindicato na empresa, Simone Peixoto.
Na ocasião, todas as propostas apresentas pelo Sindicato foram
aceitas pela ampla maioria da categoria de trabalhadores da Delga.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A atividade será realizada no sindicado, dia 15 de abril, às 18h, com segunda chamada às
18h30min. Todos os protocolos sanitários recomendados pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) para conter o vírus serão respeitados

O

Sindicato dos Metalúrgicos de São
Leopoldo e Região, com âmbito de representação nos municípios de Campo
Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Esteio, São Leopoldo e Sapucaia do Sul
no Estado do Rio Grande do Sul; CNPJ
N° 96.758.008/0001-90, com endereço para correspondência na Rua David Canabarro, nº 106 – Bairro Morro
do Espelho, São Leopoldo - RS; CEP:
93030-030, neste ato representado por
seu Presidente Sr. Valmir Lodi, CPF n°
461.965.440-04, PIS nº 12220730761,
para fins de defesa e representação dos
integrantes da categoria profissional,
pautado sob o princípio de autonomia e
liberdade Sindical. No uso das atribui-

ções que me são conferidas pelo Estatuto Social que rege a Entidade, convoca
todos os associados quites e em pleno
gozo dos direitos associativos, conforme artigo 24 da base de representação
deste Sindicato, a participarem da Assembleia Geral Ordinária nos termos
do artigo 19, letra A do Estatuto Social.
Serão cumprindos todos os protocolos
de segurança e proteção a saúde, devido
à pandemia Covid-19, sendo respeitado
o distanciamento de dois metros, medição de temperatura, higienização das
mãos com álcool gel e obrigatório uso de
máscara de proteção na sede da Entidade
Sindical, local da realização da atividade Contamos com a presença de todos na

Rua David Canabarro, nº 106, Bairro Morro do Espelho, São Leopoldo/RS, no dia 15/04/2021 às 18h e às
18h30min, em primeira e segunda chamadas respectivamente, a fim de deliberarem pela seguinte Oredem do dia:

1

Prestação de contas da diretoria exercício
2020 e deliberação pela aprovação ou não;

2

Apresentação, discussão e aprovação da proposta orçamentária da diretoria referente a 2021;

3

Assuntos gerais.

Galeria de fotos
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O s metalúrgicos de São Leopoldo não des-

cansam em seu combate ao covid-19. Ao
longo de março, realizaram uma série de
atividades na porta de fábricas como a Gedore, Sthil, Gerdau, Taurus, entre outras
empresas. O objetivo é o de conscientizar a
categoria sobre a importância das medidas
sanitárias propostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para conter o avanço
da pandemia que já matou mais de 330 mil
pessoas em todo Brasil. “É impossível que
nenhum de nós não conheça alguém que
não perdeu a vida em decorrência do coronavírus. Desde o começo avisamos que a situação poderia chegar a este ponto. Agora é
hora de lutar por vacina já para todos e todas”, destaca Loricardo de Oliveira, diretor
da entidade e secretário geral da Confederação Nacional dos Metalúrgicos (CNM/CUT)

ACESSE WWW.METALSAOLEO.ORG.BR E SAIBA MAIS!

FAÇA SUA DENÚNCIA
ANÔNIMA NO SITE DO
SINDICATO!
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