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A abertura das piscinas será em 18 de dezembro
Traga sua família e aproveite a nossa estrutura
A temporada 2021/2022 das piscinas será aberta dia 18 de dezembro, seguindo os protocolos exigidos para que todos fiquem em
segurança.
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.

legais(mediante a apresentação de carteirnha de sócio e o comprovante de desconto (contracheque provando que tem o desconto assistencial).
Sócios que fizeram o desconto assistencial: será cobrado R$ 15,00
a diária das piscinas ou 120,00 a temporada (assim libera o sócio e
seus dependentes para usar as piscinas durante toda a temporada).
Acompanhante de sócio: paga R$ 15,00 a diária.
Associados de outros sindicatos parceiros (metalúrgicos de Porto
Confira as taxas:
Alegre, Canoas, Cachoeirinha e Novo Hamburgo, Sintap, vigilantes
Para sócios que não fizeram a carta de oposição ao desconto as- São Leopoldo e Ceprol): pagam R$ 15,00 a diária ou R$ 120,00 a
sistências: não terá a cobrança de entrada para ele e seu dependentes temporada.

Fique atento: em breve divulgaremos informações sobre a
Colônia de Férias
Leia também:
- Conquista dos trabalhadores
da Taurus
- Denúncias: Sthil e Taurus

- Câmara Temática da Indústria
- Mês da Consciência Negra
- 13 o salário

- Auxílio estudante
- Curso de Eletrônica
- Novembro Azul

ATENÇÃO TRABALHADORES: todos que trabalham
de segunda a sexta e quando for feriado no sábado, tem
que receber R$ 7,33 a hora com 50% de hora extra, pois a
hora de sábado já foi compensada.

SOLIDARIEDADE
Diretores do STIMMMESL
participam de ato contra a fome
Cerca de 1,5 mil trabalhadores e trabalhadoras
do campo e da cidade tomaram as ruas do centro
de Porto Alegre na manhã
de 16 de novembro e realizaram um ato contra a
fome, em frente ao Palácio
Piratini, cobrando políticas públicas dos governos
Bolsonaro (sem partido) e Eduardo Leite (PSDB) para a produção de
alimentos e geração de emprego e renda.
Foi destacado que as organizações e os movimentos da agricultura
familiar construíram também coletivamente o Projeto de Lei (PL) nº
115/2021, protocolado pela bancada do PT na Assembleia Legislativa,
que propõe crédito emergencial para agricultores familiares, camponeses, assentados, pescadores artesanais, quilombolas e suas organizações
(associações, cooperativas, agroindústrias familiares), atingidos pela
pandemia e pela estiagem de 2020.

CONQUISTA
Após pressão, trabalhadores da Taurus
conquistam parada de ônibus
Havia muitas reclamações dos
trabalhadores e trabalhadoras da
Taurus sobre a necessidade de haver
uma parada de ônibus em frente a
sede da empresa, em São Leopoldo.
Muitos trabalhadores da Taurus
se deslocam para o local de trabalho
com o transporte público e essa demanda era mais que justa, para faci-

litar um pouco a vida do trabalhador.
Após uma reunião com representantes da prefeitura de São Leopoldo, o Sindicato conseguiu a construção de um “paradão” em frente a
empresa.
Essa conquista do STIMMMESL
se deu graças a mobilização dos trabalhadores. Juntos somos fortes!

A MARRETA - 2
DENÚNCIAS
STHIL
De acordo com os relatos dos trabalhadores e trabalhadoras da
Sthil, tem um supervisor que faz pressão para o pessoal da ferramentaria vender as férias, sendo que ele tira os 30 dias dele do ano
normalmente.
Esse mesmo supervisor coloca pressão no pessoal para entrega dos
moldes, com isso, na produção, aumentou o número de acidentes no setor.
Lembrando que há uns anos atrás por causa dessa pressão neste setor,
houveram vários
acidentes com amputação de dedos
da mão.

TAURUS
Está difícil o
entendimento. Já
tivemos várias conversas com a
empresa sobre as atitudes de alguns supervisores que querem
mandar mais do que a direção da
empresa. Os diretores da Taurus
dizem que não tem e não é para
ter pressão em cima dos trabalhadores e trabalhadoras, inclusive
no que diz respeito a troca de horário, tem que fazer o pedido ao
Sindicato.
Mas parece que o supervisor
da Montagem do Revolver se
acha no direito de fazer as coisas

do seu jeito, desrespeitando qualquer tipo de acordo, usando de
assédio moral para intimidar os
trabalhadores. Assédios do tipo
“quem não quiser trocar de horário, já sabe: vai ser igual diabete
vão cortar um por um”. Até quando a empresa vai aceitar esse tipo
de atitude de um supervisor?
Esperamos que a Taurus resolva essa situação, até mesmo
porque não é a primeira vez que
este sujeito age desta maneira,
assediando os trabalhadores que
geram a riqueza da empresa.

Não se cale diante das injustiças!
Denuncie!
JUNTOS SOMOS FORTES

CONVÊNIO
Confira a mais nova parceria do STIMMMESL
para os sócios e sócias. A proveite!

MODA FEMININA
MODA MASCULINA
MODA ÍNTIMA

L (51) 98318-7894

D

REANE
ATACADO & VAREJO

ACESSÓRIOS
PLUS SIZE
JEANS
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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.
Av. David Canabarro, 106, Morro do Espelho, São Leopoldo/RS - Fone/FAX (51) 3592-8169 ou 3590-2045 - Enfermaria (51) 3566-0318
Esta é uma publicação do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Lepoldo e Região
Tiragem: 8 mil exemplares - Jornalista responsável: Renata Machado (MTb.: 14.046) - Colabaoração: Israel Bento Gonçalves
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DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Sindicato integra Câmara Temática da Indústria
Iniciativa visa desenvolver a indústria local
O STIMMMESL tem participado, desde
o ano passado, de reuniões com representantes da prefeitura de São Leopoldo e outros
segmentos da indústria, para tratar do futuro
do setor. Recentemente, a partir de um Decreto Municipal, o Sindicato passou a integrar a
Câmara Temática da Indústria.
O objetivo é reunir o Poder Público, empresários e trabalhadores dos setores industriais de São Leopoldo, para a elaboração de

diagnósticos de recuperação, revitalização e
desenvolvimento do setor, através de proposições de ações que visem colocar o município como líder no desenvolvimento industrial
no estado do Rio Grande do Sul.
A realização de estudos, diagnósticos e
propostas que permitam a revitalização e modernização da indústria, com agregação de
novas tecnologias e inovações; a promoção
de eventos, encontros, oficinas e intercâm-

bio de experiências, com foco no desenvolvimento econômico através de incorporação da
tecnologia, da inovação e da transformação
e a interação com os programas e projetos
que possibilitem uma maior integração com
os processos pedagógicos educacionais e de
formação de jovens estudantes, com as empresas e seus processos produtivos com vistas
a inclusão desses no mercado de trabalho, são
algumas das finalidades da Câmara.

COMBATE AO RACISMO

13o SALÁRIO

CNM-CUT: Metalúrgicos lançam campanha contra o racismo no trabalho

Atenção ao prazo
de pagamento

Estudo do IBGE mostra que
as pessoas negras ganham
menos do que as brancas
e ainda são minorias nos
cargos de chefia.
Sindicalistas cobram que
o racismo estrutural seja
levado em conta na mesa
de negociação
Com “pílulas antirracistas”, a Confederação Nacional dos Metalúrgicos
(CNM/CUT) lançou neste mês, que
celebra a Consciência Negra, a campanha “Metalúrgicos contra o racismo no trabalho e na vida”. São 30 vídeos, cada um com
pouco mais de um minuto, veiculados diariamente nas redes sociais da entidade. O material
alerta os trabalhadores e dirigentes da categoria sobre questões como o genocídio negro e
outros efeitos do racismo no cotidiano.
De acordo com a secretária de Igualdade Racial da CNM/CUT, Christiane Aparecida dos
Santos, a campanha foi criada para responder a uma falta de compreensão da gravidade desse
problema na sociedade.
“A gente percebeu que as pessoas estão muito ligadas naquele racismo interpessoal, em
que há xingamentos. E o racismo é muito maior que isso, temos o racismo estrutural que
causa desigualdade, que assassina todos os dias jovens negros. Quando terminamos nossa
formação, saímos convencidos de que a CNM tinha que lançar uma campanha de formato
permanente. A proposta é conscientizar, dar argumentação aos nossos dirigentes do quanto o
racismo no nosso país é cruel e perverso”, explica.
Os trabalhadores pretos e pardos representam mais de 64% da população desocupada, de
acordo com o estudo Desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil, produzido pelo IBGE.
O levantamento também mostra que a população negra ainda ganha menos do que a branca
no mercado de trabalho. Enquanto a média salarial de um homem branco, em 2017, era de R$
3.300, na base da pirâmide a mulher negra recebe por volta de R$ 1.800. Além de ser minoria
nos cargos de chefia. Todo esse impacto do racismo estrutural, segundo Christiane, também
está presente no setor da metalurgia.
Antirracismo nas negociações - “Quando a gente também olha para onde estão os negros
no ramo metalúrgico, eles estão nos piores postos de trabalho, nos trabalhos que pagam menos. A questão das mulheres também, elas estão no lugar que paga menos. Como, por exemplo, o eletroeletrônico, ou (funções) que têm mais movimentos repetitivos e que requerem um
esforço muito grande e adoecem”, descreve.

O Sindicato lembra as datas limites para
o pagamento do 13 o salário aos trabalhadores e trabalhadoras.
A primeira parcela tem que ser paga até
dia 30 de novembro e segunda, até o dia 20
de dezembro.
Fique atento e qualquer irregularidade,
comunique o STIMMMESL.

Pagamento do 13º pode representar R$ 232,6 bi a mais
na economia, diz o Dieese
O pagamento do 13º salário neste ano pode
representar incremento de R$ 232,6 bilhões na
economia em 2021, aponta estimativa divulgada
pelo Dieese. O valor representa aproximadamente 2,7% do PIB.
De acordo com o Instituto, o direito beneficia
quase 83,5 milhões de pessoas. Isso inclui trabalhadores do mercado formal (51,2 milhões) e aposentados e pensionistas (32,3 milhões). O valor
médio do pagamento é de R$ 2.539.
Para elaborar a estimativa, o Dieese leva em
conta dados da Relação Anual de Informações
Sociais (Rais) e do “novo” Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Ambos são
do Ministério do Trabalho e Previdência. Também
são utilizadas informações da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, do
IBGE, além da Previdência Social e da Secretaria
do Tesouro Nacional (STN).
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IMPORTANTE

CURSO

Prazo para requerer o benefício termina neste mês

Incrições iniciam
em 3 de janeiro

A solicitação para requerer o auxílio estuO Tradicional Curso do Sindicato, de Eledante tem que ser enviada até 30 de novem- tricidade e Eletrônica, tem incrições a partir
bro ao setor de Recursos Humanos. A empre- de 3 de janeiro de 2022 até 4 de março de
AGENDE SEU HORÁRIO PELO NOSSO
sa tem até o 5º dia útil de dezembro deste ano 2022.
WHATS: (51) 98037-2798 para pagar a 1 a parcela, correspondente à
SETOR PREVIDENCIÁRIO DA YOUNG,
metade do piso da categoria.
As aulas iniciam em março/2022
DIAS, LAUXEN & LIMA ADVOGADOS Fique atento para não perder o prazo!
(08 meses de aula)
com Dra. Karin Lauxen e
Valor da inscrição: R$ 58,00
Dra. Josiane Lima),
Mensalidade de cada curso:
E-mail: young@young.adv.br
8 x R$112,00 para não-sócio
www.young.adv.br,
8 x R$90,00 para sócio
Endereço: Rua Primeiro de Março, nº 113 –
À disposição no Sindicato o boletim inforSala 401 – Centro de São Leopoldo/RS
mativo ou pelo
Fone: (51) 3589-5507
Fone/whattswapp: 99 75 89 325
Aulas Teóricas e Práticas – Apostilas já inTelefones e whatsapp para atendimento direcluídas no valor da mensalidade
to e esclarecimento de dúvidas jurídicas:
Certificado de Capacitação ao Final do
Curso
(51) 98422-8006
Visite o site: www.cursoeletricidade.com.
(51) 98037-1801
br
(51) 3589-5507

NOVEMBRO AZUL
STIMMMESL apoia a campanha de prevenção ao câncer de próstata
Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca), a cada ano
são registrados cerca de 61 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil.
No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens,
ficando atrás apenas do câncer de pele. De acordo com o Inca, o câncer de
próstata é considerado um tumor da terceira idade, já que cerca de três quartos dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. Dados da Sociedade
Brasileira de Urologia (SBU) mostram que 20% dos pacientes são diagnosticados em estágios avançados da doença, o que faz com a taxa de mortalidade chegue a 25% dos pacientes. Por isso, a importância de os homens
realizarem os exames de PSA (Antígeno Prostático Específico) e o toque
retal para diagnosticar a doença o mais cedo possível. De modo geral, o

tumor é de crescimento lento e tem cerca de 90% de chance de cura quando
diagnosticado precocemente.
Os sintomas são: sensação de que a bexiga não esvaziou completamente
e a vontade de urinar persiste; dificuldade de iniciar a passagem da urina e
de interromper o ato de urinar; urinar em gotas ou jatos sucessivos; necessidade de fazer força para manter o jato de urina; necessidade urgente de
urinar imediatamente; dor na parte baixa das costas ou na pélvis (abaixo dos
testículos); problemas em conseguir ou manter a ereção; sangue na urina ou
no esperma (casos muito raros); dor durante a passagem da urina, quando
ejacula, nos testículos, na lombar, na bacia ou nos joelhos; sangramento pela
uretra e na fase muito avançada, também pode haver dor óssea.

